
ROČNÍK XVIII 

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J
ČÍSLO 03/2020 březeN 2020  zDARMA

Popisy obrázků pod fotky

 
 

10. PLES MĚSTA ADAMOVA 
 

13. března 2020  
od 20 hodin 
v sále Městského kulturního 
střediska Adamov (na Ptačině)  
   

 
 

Výstava: 
SALONEK DĚTSKÝCH 

ADAMOVSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ 

 

20. – 27. března 2020  
Společenské centrum MKS Adamov, 

Komenského 6 
 

Pořadatelé akce:  
MKS Adamov, Město Adamov, farnost 
Adamov, firma Adavak a Eden Europe 

Adamov. 
 

Záštitu nad akcı́ převzala 
Ing. J. Vítková, členka Senátu ČR. 

 
 
 

 
 

 
 
Motto: POHÁDKY VČERA A DNES 
 

 Přı́prava soutěžnı́ch pracı́ v rámci 
třı́dnı́ch kolektivů, školnı́ družiny, klubů, 
kroužků i jednotlivců     
do 15. 3. 2020. 

 Uzávěrka soutěže  
v pondělı́, 16. 3. 2020 v 10:00 hodin. 

 Svoz pracı́ z MKS, MS� , ZS�  a ZUS�  
16. 3. 2020 dopoledne. 

 Vyhodnocenı́ pracı́ pořadateli akce 
16. 3. 2020. 

 Přı́prava výstavy pracı́ organizátory akce 
do 20. 3. 2020. 

 Slavnostnı́ vernisáž výstavy výtvarných 
pracı́ spojená s předánıḿ oceněnı́ 
autorům vı́tězných pracı́        
20. 3. 2020 v 17:00 hodin 
ve Společenském centru MKS Adamov  
na Horce, Komenského 6. 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

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

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

Čt 5.3.2020 17:00
Přednáška: PŘÍZNAKY, PRŮBĚH A LÉČBA MOZKOVÉ 
PŘÍHODY A INFARKTU

MKS Adamov

Pá 6.3.2020 09:00
Pozvánka na výstavu Kamélie a poklady salmovských 
sbírek

Akce v okolí

So 7.3.2020 07:40 Vycházka ze Zastávky do Oslavan Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

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

Po 9.3.2020 17:00 PÍSNĚ Z OPERET A MUZIKÁLŮ ZPÍVÁ: KAREL BLÁHA MKS Adamov

Pá 13.3.2020 20:00 DESÁTÝ PLES MĚSTA ADAMOVA MKS Adamov

Út 17.3.2020 17:00
Chiropraktik: VINCI LÁSZLÓ“JAK SE ZBAVIT BOLESTI BEZ 
PRÁŠKŮ A INJEKCÍ“

MKS Adamov

Čt 19.3.2020 Zájezd - FIGAROVA SVATBA MKS Adamov

Pá 20.3.2020 17:00 SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ MKS Adamov

So 21.3.2020 08:19 První jarní výšlap KČT – JMO z Velkých Opatovic Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Čt 26.3.2020 17:00 VZNIK, VÝZNAM A FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH PŘÍJMENÍ MKS Adamov

Út 31.3.2020 18:00 Zájezd - GRAND HOTEL MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách 
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

50. kolo, ne 1.3. 
HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 15:00

52. kolo, pá 6.3. 
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 18:00

Zprávy z radnice
Zprávy z jednání Rady města
Na 25. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 1. 
2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 13. zase-
dání Kulturně informační komise, které se konalo dne 11. 12. 
2019, a zápis ze 7. zasedání Sportovní komise, které se konalo 
dne 16. 1. 2020.

Rada města Adamova schválila nový návštěvní řád dětského 
hřiště Komenského.
Na užívání uvolněného bytu zvláštního určení č. 14 v Domě 
s  pečovatelskou službou na  ul. Komenského 1 byla s  žada-
telem, který se umístil na  1. místě v  pořadí žadatelů sesta-
veném pracovní skupinou, uzavřena Smlouva o nájmu bytu 
zvláštního určení č. 1/2020/B.
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Byl uzavřen Dodatek č. 3 Smlouvy o zabezpečení sběru, svo-
zu, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro měs-
to Adamov.
Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové orga-
nizaci, dala Rada města Adamova generální souhlas k  přijí-
mání finančních, účelově neurčených darů do vlastnictví pří-
spěvkové organizace.
Rada města Adamova vzala na  vědomí změnu rozpisu roz-
počtu č. 14/2019. Dále dle zákonného ustanovení bere na vě-
domí kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2020/21 a informace o zápisu k povinné školní 
docházce a zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2020/21.
Byl schválen návrh provozu jednotlivých mateřských škol 
v průběhu měsíce července a srpna 2020.
Byly uzavřeny kupní smlouvy se společnostmi Z + M Partner, 
spol. s r. o. a INTERDEKOR HP s.r.o. na dodávku interiérového 
vybavení v rámci akce „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronov-
ská v Adamově“.
Na závěr byla uzavřena Kupní smlouva se společností ENGEL 
s.r.o. na dodávku nazvanou konektivita a AV vybavení v rám-
ci akce „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.
Na 26. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 2. 
2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 14. a 15. 
zasedání Kulturně informační komise, Inventarizační zprávu 
za r. 2019 a zápis z 8. zasedání Sportovní komise.
Bylo schváleno připojení Města Adamova k  podpoře akce 
„Vlajka pro Tibet“ – 2020.
Rada města dále schválila aktualizaci Plánu činnosti orgánů 
města Adamova k 1. 2. 2020. Vzhledem ke změnám, ke kte-
rým dochází z důvodu pohybu pracovních sil a osob v pod-
nikatelské sféře, vznikla potřeba aktualizovat Plán činnosti 
orgánů města Adamova, který se týká organizace činností 
města při mimořádných událostech.
Dále byla schválena Kalkulace věcně usměrňované ceny pro 
služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa – starý 
hřbitov Adamov I, nový hřbitov v Adamově III, pro rok 2020. 
Kalkulace ceny je každým rokem přepočítávána. Pro rok 2020 
zůstávají ceny stejné jako v roce minulém, tj. 57,- Kč / m2/rok. 
Následně schválila Kalkulaci věcně usměrňované ceny pro 
služby hřbitovní spojené s  nájmem urnové skříňky – nový 
hřbitov v  Adamově III, pro rok 2020. Kalkulace ceny je kaž-
dým rokem přepočítávána. Pro rok 2020 zůstávají ceny stej-
né jako v roce minulém, tj. 463 Kč/rok – skříňka malá, 563 Kč/
rok – skříňka velká.
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na  konání akce „Pálení čarodějnic 2020“, ko-
nané dne 30. 4. 2020 v  Adamově. Dále pak kulturních akcí 
spolku KOLO-KOLO ve dnech 25. 4. 2020 a 29. 5. 2020. A akcí 
„Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2020“ ve dnech 4. 
7. 2020 a 5. 9. 2020. Podle konkrétní akce se přiměřeně akci 
jedná o zajištění služby Městské policie pro dohled nad ve-
řejným pořádkem v době konání akce a po ní, zajištění pří-
pravy a  následného úklidu prostranství technickou skupi-
nou vč. odvozu odpadků, zajištění propagace ve Zpravodaji, 
na webu města, na plakátovacích plochách a hlášení v měst-
ském rozhlase, zajištění mobilních WC, zapůjčení stanů, pó-
dia, pivních setů, odpadkových košů. Město Adamov je uvá-
děno na  plakátech mezi ostatními firmami, podílejícími se 
na akci sponzorstvím.

Mezi Městem Adamov a fy E.ON Distribuce, a.s. byla schvále-
na smlouva o zřízení věcného břemene (umístění distribuční 
soustavy) ve věci přípravných prací parkovacího domu v lo-
kalitě Horka – Sadová. 
Dodatkem servisní smlouvy programového vybavení CODE-
XIS se společností Atlas Consulting přechází město Adamov 
na cloudový režim přístupu k dodávaným datům místo lokál-
ní instalace na serverech města.
Ke dni 31. 3. 2020 byla ukončena nájemní smlouva č. 33/2016/
Bk bytu číslo 49 na  ulici Komenského 6 v  Adamově včetně 
uzavření Dohody o úhradě vyúčtování za rok 2020 ke dni 30. 
4. 2020, nájemní smlouva č. 03/2019/B k bytu číslo 20 na ulici 
Komenského 6 včetně uzavření Dohody o úhradě vyúčtování 
za rok 2020.
Došlo k uzavření dodatků nájemních smluv ve věci navýšení 
nájemného o roční míru inflace (2,8 %) za rok 2019.
Na poskytování sociálních služeb byla z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje přijata neinvestiční dotace. Jedná se o podporu 
dle § 101 zákona o sociálních službách. Dle smlouvy činí výše 
dotace 1.300.000,- Kč. Dále pak neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na  poskytování sociálních služeb, 
konkrétně na  službu: Pečovatelská služba města Adamova. 
Jedná se o podporu dle § 105 zákona o sociálních službách. 
Dle smlouvy činí výše dotace na r. 2020 celkem 65.000,- Kč.
Byl udělen souhlas zřizovatele k přijímání darů v r. 2020 pro 
Městské kulturní středisko, příspěvkovou organizaci, k přijí-
mání sponzorských darů v r. 2020 do výše 20.000,- Kč v jed-
notlivých případech.
Schválena byla Výzva k  podání nabídky na  podlimitní ve-
řejnou zakázku na  dodávky s  názvem „V  00317C – Rozšíře-
ní odborné výuky ZŠ Ronovská v  Adamově – konektivita – 
nové vyhlášení“. Jako součást pokračování realizace dotač-
ního projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 s názvem 
„Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“. Jedná se 
o poslední z výběrových řízení projektu. Zadávací a vyhod-
nocovací proces je již plně elektronický.
V rámci akce Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově 
– stavební práce byl vybrán dodavatel, a to ZIPP Brno s.r.o., 
IČO: 49975561, se sídlem Kaštanová 489/34, Brněnské Iva-
novice, 620 00 Brno. Schválena byla rovněž Smlouva o dílo 
s touto společností. 
Se společnostní ABLE agency, s.r.o. byla schválena Smlouva 
o právu provést stavbu a Smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti v rámci projektů „Nový optický kabel ABLE 
agency, s.r.o. – Mírová, Komenského, Ronovská“ (trasa OB1 
a OB2).
Na  závěr byl schválen program 10. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve  středu 26. února 
2020 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Adamově. 

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 1. 2. 2020 Zdeněk Stloukal, 85 roků
  2. 2. 2020 Antonín Hurta, 82 roky
  2. 2. 2020 Alena Staňková, 70 roků
  3. 2. 2020 Mária Kratochvílová, 82 roky
  6. 2. 2020 Milan Matějka, 83 roky
  7. 2. 2020 Marie Špačková, 80 roků



4

  7. 2. 2020 Eva Opřátková, 80 roků
  8. 2. 2020 Mária Horňáková, 89 roků
 11. 2. 2020 Oldřiška Pilátová, 75 roků
 16. 2. 2020 Libuše Mikulová, 88 roků
 17. 2. 2020 Jiřina Šúrková, 70 roků
 19. 2. 2020 Helena Ondráčková, 84 roky
 19. 2. 2020 Danuše Fejfarová, 83 roky
 21. 2. 2020 Anna Bulantová, 75 roků
 22. 2. 2020 Miroslava Matušková, 75 roků
 23. 2. 2020 Marie Pivodová, 80 roků
 25. 2. 2020 Emilie Žovínová, 86 roků
 25. 2. 2020 Olga Vancová, 82 roky
 27. 2. 2020 MUDr. Jaroslava Patáková, 86 roků

Úmrtí
 11. 12. 2019  Vlastimil Žaludek, 77 roků, Hodonín
  9. 2. 2020 Jan Pavlíček, 79 roků
 15. 2. 2020 Božena Vozdecká, 89 roků 

Úřední den 
Finančního úřadu Blansko v Adamově
Ve  spolupráci s  Finančním úřadem v  Blansku se na  základě 
dlouhodobého zájmu veřejnosti uskuteční úřední den v Ada-
mově, aby pracovníci FÚ mohli jak na místě vybrat od občanů 
vyplněná daňová přiznání, tak i odpovědět občanům na jejich 
dotazy či pomoci s  kontrolou úplnosti podávaného přiznání 
k dani z příjmů.
Tento úřední den FÚ Blansko se uskuteční ve středu 11. 3. 2020 
v době 13:00 – 17:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřa-
du, Pod Horkou 2, Adamov.

Upozornění na dopravní 
uzavírku
Ve dnech 9. 3. – 13. 3. 2020 v době od 8:00 do 15:00 hod. bude 
z důvodu kácení stromů uzavřena silnice II/374 (od druhého vi-
aduktu za ČOV k novému mostu pod Babicemi nad Svitavou). 
Objízdná trasa vede přes Křtiny, Březinu, Kanice a Řícmanice.

Události ve městě
Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům města Adamova, že od 23. března 
2020 do  28. března 2020 budou ve  městě Adamově při-
staveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného 
odpadu. 
Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, kte-
rý s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo 
kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, po-
hovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrca-
dla, části kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpa-
du do  přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany 
města Adamova. Do  velkoobjemových kontejnerů je zaká-
záno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 
stavební suť a  dále odpad, pro který jsou určeny kontejnery 
na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy a oleje). 
Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co největšího 
využití objemu přistavených kontejnerů ukládaný 
odpad rozkládali. 
Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném 
místě, budou odvezeny a tím bude svoz v tomto místě ukončen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené 
kontejnery, a to před jejich přistavením, během jejich 
přistavení i po jejich odvozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude posu-
zováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 1  000 Kč. 
Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontej-
nerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového 
harmonogramu:

Pondělí 23. března 2020 – 16:00 – 17:00 hod.
 • ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 kontejner)

 • ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
 • ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kontejner) 

Úterý 24. března 2020 – 16:00 – 17:00 hod.
 • ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
 • ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (2 kontejnery)
 • ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 25. března 2020 – 16:00 – 17:00 hod. 
 • ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (2 kontejnery)
 • ul. Osvobození 29 „u labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 26. března 2020 – 16:00 – 17:00 hod.
 • ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
 • ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 kontejner)

Pátek 27. března 2020 – 16:00 – 17:00 hod. 
 • ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
 • ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
 • ul. U Kostela – u dětského zdrav. střediska (1 kontejner) 

Sobota 28. března 2020 – 9:00 – 10:00 hod. 
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště (2 kontejnery)
 • ul. P. Jilemnického - parkoviště na konci ulice (1 kontejner) 

V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení 
kontejnerů, je možné tento odpad odvézt na sběrný dvůr fir-
my GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), 
kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-18 hod. mimo stá-
tem uznané svátky.

Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v  sobotu dne 
28. března 2020 bude ve městě Adamově probíhat mobil-
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ní svoz nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohro-
zit životní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem 
s odbornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad ode-
vzdat. 
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlán-
ky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry, kyseliny, 
zásady, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, zne-
čištěné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích pro-
středků atd. V  rámci svozu nebezpečného odpadu je možné 
obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému 
odběru.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítomnos-
ti odborné obsluhy, ale je nutné vždy vyčkat jejího příjezdu 
na určené stanoviště. 
Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném 
čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Sobota 28. března 2020 
 • ul. Sadová – parkoviště nad školou  8:00 – 8:30 hod.
 • ul. Komenského 6 – u býv. internátu  8:35 – 9:05 hod.
 • ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště  9:10 – 9:40 hod.
 • ul. U Kostela – parkoviště  9:45 – 10:15 hod.
 • ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 10:20 – 10:50 hod. 
 • ul. Mírová – u hřiště 10:55 – 11:25 hod.

bezpečnostní přestávka (50 minut)

 • ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 12:15 – 12:45 hod.
 • ul. Družstevní – parkoviště 12:50 – 13:20 hod.
 • ul. Neumannova 2 – parkoviště 13:25 – 13:55 hod.
 • ul. Dvořákova a Opletalova – křižovatka 14:00 – 14:30 hod.
 • ul. Údolní – u křižovatky 14:35 – 15:05 hod.
 • ul. P. Jilemnického – parkoviště 15:10 – 15:40 hod.

V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního 
svozu nebezpečných odpadů, je možné tento odpad odvézt 
na  sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov 
(tel. 516 446 440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-
18 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie a  monočlánky 
lze také odložit v elektroprodejnách, do červených kontejne-
rů umístěných u Domu služeb na ul. Družstevní 1, u dětského 
hřiště na ul. P. Jilemnického a u Domu s pečovatelskou službou 
na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu v budově MěÚ 
Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které nebyly spotřebová-
ny, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lé-
kárnách.

Odbor správy majetku města

Zápis k předškolnímu 
vzdělávání 
 • 4. května 2020 od 10.00 do 16.00 hodin v budově 
MŠ Jilemnického 1
 • 4. května 2020 od 10.00 do 16.00 hodin v budo-
vě MŠ Komenského 6

Žádosti o  přijetí do  konkrétní mateřské školy podávají pou-
ze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské ško-
ly dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout v  jednotli-
vých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek 
Základní školy a  mateřské školy Adamov - www.adamov.cz/
zsadamov.

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rod-
ný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vy-
značeným režimem pobytu. 
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žá-
dost o přijetí dítěte. Žádost musí být potvrzená lékařem. 

V Adamově 20. 1. 2020 
  Mgr. Jana Burianová,  ředitelka školy

Zápis k povinné  
školní docházce 
 • 1. dubna 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 
ZŠ Ronovská 12
 • 2. dubna 2020 od  15.00 do  18.00 hodin v  budo-
vě ZŠ Komenského 4

Zapsány budou děti narozené od  1. 9. 2013 do  31. 8. 
2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.
Do  prvního ročníku lze zapsat i  mladší děti narozené 
v  období od  1. 9. 2014 do  30. 6. 2015, jsou-li přiměře-
ně tělesně i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí 
k žádosti doložit doporučení příslušného školského pora-
denského zařízení, u dětí narozených od ledna do konce 
června navíc ještě doporučení odborného lékaře.
K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci, kteří chtějí pro své 
dítě žádat o odklad školní docházky. K žádosti musí zákonní 
zástupci doložit doporučení příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psycholo-
ga.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě 
i bez něj. 
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak 
po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dubna 2020.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a  rodný list 
dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem po-
bytu. 

V Adamově 20. 1. 2020
Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

Úprava provozu  
v mateřských školách 
Po projednání se zřizovatelem bude provoz 
v mateřských školách upraven v letních měsících 
následovně:
MŠ provoz uzavření

Komenského 6
1. 7. – 17. 7. 2020  

17. 8. – 31. 8. 2020 
20. 7. - 14. 8. 2020 

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

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

V Adamově 20. 1. 2020 
 Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy
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Kultura
Zlatá zastávka Adamov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Komenského 322/6, 679 04 Adamov, tel.: 515 531 152, 
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc březen 2020
2. – 7. 3. Týden v tvé režii – týden na přání
 - o čem se chceš bavit?
 - co chceš ty dělat?
 - kam chceš jít?

9. – 13. 3. Jarní výzdoba zařízení
 - Pečení čokoládových brownies s domácí šlehačkou

16. – 20. 3. Naše zvyky – vítání jara
 - výroba Morany
 - utopení Morany

23. – 31. 3. Příprava na přijímací zkoušky na SŠ
 - beseda na téma „Jak zvládnout zkoušky“
 - jak se nepoddat stresu
 - jak pracovat pod tlakem
 - jak se při zkouškách chovat
 - zkusíme testy z  minulých ročníků a vysvětlíme si, jak 

na ně

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Postní doba
Dobu postní předchází masopust nebo také karneval, období 
veselí a  zábav. Pravděpodobně tento zvyk pochází z  magic-
kých ritů k odražení sil nepřátelských jaru. Radovánky ukonču-
je Popeleční středa, kdy církev předepisuje věřícím přísný půst. 
Křesťané se vydávají do kostela, aby přijali od kněze popelec 
(kříž z popela) na čelo, což symbolizuje postoj kajícnosti, lidé si 
mají uvědomit pomíjivost života. Popel, symbol smrti a nicot-
nosti, se získává ze spálených větviček jívy (kočiček) nebo oli-
vy, které byly posvěceny v předešlém roce na Květnou neděli.
Postní doba je obdobím přípravy na největší křesťanské svát-
ky – Velikonoce. Liturgická barva postu je fialová, která značí 
pokání. Celý tento čas nás provází Ježíšova výzva k obrácení. 
Nemíří jen na vnější skutky, ale především na obrácení srdce, 
vnitřní pokání a obnovu. Člověk má tedy pracovat na promě-
ně svého života.

Tři pilíře postní doby
Almužna – v překladu milosrdenství, jde o víc než pár mincí 
žebrákovi. Máme se stávat velkorysými odpouštějícími lidmi 
s otevřeným srdcem.
Modlitba – není to jen automatické odříkávání textu, ale roz-
jímání a trávení času s Bohem.
Půst – neznamená obyčejné odřeknutí něčeho, co je v našem 
životě postradatelné a zbytečné. Znamená to, že zříkáním se 
získáme něco většího a máme možnost poznat sami sebe.

Poděkování
Spokojený a  naplněný život, souznění s  našim městem nám 
přináší sledování infokanálu TV Adamov. Těšíme se každý 
měsíc na videoreportáž z našeho města. Jsme ve starším dů-
chodovém věku, a tak se nemůžeme účastnit všech společen-
ských a sportovních akcí osobně. Díky krásné, tvořivé práci ka-
meramana M. Černého a redaktorky A. Horákové žijeme živo-
tem našeho města.

Upřímně děkují manželé Eduard a Jaroslava Boháčkovi

Vzpomínka
Dne 20. března uplynou 4 
roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Miro-
slav Zemánek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou stále vzpomínají  
dcera a synové s rodinami.

Dne 26. 3. uplyne 20 let 
od  úmrtí pana Miroslava 
Smrčka.

Za tichou vzpomínku děkuje  
dcera Miroslava s rodinou.

Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č. t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/
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Besedy a přednášky v březnu 2020… 
Připravuje: Městské kulturní středisko Adamov 

5. března 2020    
v salonku MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:00 hodin 
Přednáší: Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 
                                       PŘÍZNAKY, PRŮBĚH A LÉČBA 
                                                 INFARKTU A MOZKOVÉ PŘÍHODY 
                                                   

V České republice se za rok vyskytne cca 47 tisíc  
                                                                cévních mozkových příhod. I přes tato vysoká čísla  
                                                                a hrozící následky většina lidí neví, jakými příznaky  

se CMP může projevit, jak na ně reagovat, případně,  
jak se proti tomuto onemocnění preventivně chránit.                                     

Také infarkt myokardu neboli srdeční mrtvice, je choroba, na kterou ročně umírají statisíce   
lidí. Jedná se o náhlé přerušení krevního zásobování části srdce.  
Rady týkající se příznaků, průběhu, léčbě, ale i prevenci nemocí si pro vás připravila naše 
dlouholetá spolupracovnice - Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 
Vstupné: 30 Kč 

_________________________________________ 
17. března 2020 
v salonku MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:00 hodin                                             
Když něco bolí, je to signál: člověče, zastav se a něco s tím udělej… 
Přednáší: chiropraktik: Vinci Lázsló 
JAK SE ZBAVIT BOLESTI 
BEZ PRÁŠKŮ A INJEKCÍ  
 
Přijměte pozvání také na setkání se známým 
chiropraktikem, kterým je Vinci Lázsló. 
Poradí vám, jak se zbavit bolesti hlavy, 
kloubů a páteře bez prášků a injekcí.  
Vstupné dobrovolné. 

____________________________________ 
 
26. března 2020 
v salonku MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:00 hodin                                             
Přednáší: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. 
VZNIK, VÝZNAM A FUNGOVÁNÍ 
ČESKÝCH PŘÍJMENÍ 
 
Cílem besedy je poskytnout základní přehled o vzniku, 
vývoji a fungování příjmení v češtině. Představíme si jejich 
třídění a vyložíme jejich základní typy. Stranou pozornosti 
nezůstane ani začleňování cizích příjmení do češtiny                                                               
a právní otázky spojené s užíváním příjmení, zejména                                                                        
s jejich přechylováním. Pro srovnání se zmíníme  
i o příjmeních a jejich užívání v dalších slovanských 
i neslovanských jazycích. 
Vstupné: 40 Kč 
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MDŽ v MKS Adamov… 
U přı́ležitosti MDZ�  si vás dovolujeme pozvat na posezenı́ 
při poslechu oblı́bených operetnı́ch a muzikálových pı́snı́.                          
Hostem setkánı́ bude 9. března 2020 od 17 hodin v sále 
MKS Adamov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostem setkání, které mělo název „S vámi mě baví svět“, byl oblíbený herec Pavel Nový.
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Děti z mateřských školek i děti spolu s rodiči zveme na masopustní karneval, 

který se koná 26. března 2020 v sále MKS na Ptačině (s ohledem na autobusové 
spojení) od 9:45 hodin. Vstupné: 45 Kč  
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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
 
 
K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 
400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2020 
již jedenáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské 
gramotnosti.  
 
A adamovské kulturní středisko, jehož je knihovna součástí, 
se opět do akce opět zapojuje. 
 
 

 
 V pondělí, 30. března 2020 bychom děti ze školní družiny při ZŠ Ronovská (z 3. a 4. třídy) rádi 

pozvali na  
BESEDU O ANIMOVANÉM FILMU s autorem oblíbených televizních Krysáků Cyrilem Podolským. 
 
Jak beseda probíhá: 
- Začíná přednáškou, která dětem vysvětlí základní pojmy a principy animace, propojení s knihou 

(literární předlohou), představí scénář, popíše přípravu a realizaci animovaného filmu, výrobu 
filmové loutky, možnost její animace, ukázku loutek Krysáků, Šiflíka a Šuflíka - filmová dekoraci, 
rekvizitu, triky, scénu, kostýmy loutek, písňový text, animaci na hudbu, dabing loutkového filmu, 
animovaný videoklip, animovanou skeč. 

- Pokračuje ukázka z tvorby - z připravovaného seriálu Strašidelný herbář (Šiflík a Šuflík),  
ze seriálu Čarovná rolnička, scény, které se na televizních obrazovkách neobjevily, videoklip 
Hapka Horáček aj. Závěr patří volné diskuzi.  

- A jaký je cíl celé akce - zábavně-vzdělávací formou seznámit žáky s principy animovaného filmu 
a na skutečných postavičkách z večerníčků názorně ukázat výrobu loutky. 

 
 V březnu bychom chtěli významná výročí připomenout a o nových knihách popovídat také 

obyvatelům DPS i ostatním zájemcům z řad seniorů. Zavítáme za vámi 11. března 2020 v 10:00 
hodin do společenské místnosti DPS. Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.  

 
 Pokud vás, děti, zajímá, kterou knížku měl rád v dětství starosta našeho města, Bc. Roman Pilát, 

zveme vás v pondělí 16. března v 16:30 hodin do knihovny MKS (Dům služeb) na Družstevní ulici, 
kde pro vás bude připraveno „Deset minut čtení z oblíbené knížky Romana Piláta“. 
 

 Rádi v knihovně přivítáme nové čtenáře z řad dětí i dospělých. Proto neváhejte a využijte k první 
návštěvě knihovny právě měsíc březen, kdy vám promineme čtenářský poplatek pro rok 2020. 
 

 Připomínáme provozní dobu knihovny MKS 
pondělí, čtvrtek   od 13:00 do 18:00 hodin 
středa   od 13:00 do 16:00 hodin 
pátek   od 10:00 do 17:00 hodin 

 
 
KVÍZ PRO MALÉ I VELKÉ POHÁDKÁŘE… 
 
Znáte pohádky Boženy Němcové, jejíž 200. výročí narození si v letošním roce připomínáme?  
Pokud ano, budou pro vás správné odpovědi snadné.  
Kvíz vystřihněte, popřípadě ofoťte, doplňte správné odpovědi, vyplňte údaje o sobě a doručte do MKS 
nebo knihovny.  
Odpovědi můžete odeslat i poštou na adresu MKS Adamov, Opletalova 22, 679 04 Adamov  
až do konce měsíce března 2020. Na tři vylosované výherce čeká knižní odměna. 
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 Ve které pohádce matka proklela svých sedm synů, a ti se proměnili v krkavce? 

 
 Jak se jmenuje pohádka B. Němcové, ve které má princezna Maruška svého tatínka ráda jako sůl? 
        
 Která princezna se ukrývá v myším kožíšku? 

 
 Princeznu Krasomilu  a krále Miroslava znáte ze které pohádky? 

 
 Jaký je název pohádky o pacholíčkovi, který bydlel u jelena, který měl zlaté parohy? 

 
 Honzíka a Marušku nechal tatínek v lese kvůli zlé maceše ve které pohádce? 

 
 Na motivy které pohádky Boženy Němcové byla natočena filmová pohádka Princ a Večernice? 

 
 Lakomému kohoutkovi zaskočilo jadýrko ve které pohádce? 

 
 Jak se jmenuje pohádka, ve které princ předstíral, že je němý? 

 
 Hubatou Káču, kterou žádný mládenec nechce, a která by tak ráda tancovala, najdeme ve  které 

pohádce Boženy Němcové? 

Jméno a příjmení soutěžícího:   Bydliště:   Jaké knížky čtete nejraději? 

POZVÁNKY DO DIVADEL 
  
8. března 2020  Janáčkovo divadlo Brno   od 17:00 hodin   
   DÁMA S KAMÉLIEMI /balet/ 
19. března 2020  Divadlo na Orlí Brno   od 16:00 hodin 
   FIGAROVA SVATBA  

/opera v podání studentů JAMU Brno/ 
31. března 2020 Městské divadlo Brno   od 18:00 hodin 
   GRAND HOTEL /muzikál/ 
V dalších měsících se můžete těšit: 
10. dubna 2020 Městské divadlo Brno   od 18:00 hodin 
   MAMMA MIA /muzikál/ 
23. dubna 2020 Mahenovo divadlo Brno   od 19:00 hodin 
   LUCERNA /činohra/ 
13. června 2020 Kateřinská jeskyně    od 18:00 hodin 
   KONCERT BONI PUERI 
 
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN do sálu MKS v Adamově:  
 

 
- 9. dubna 2020 Návštěva květinové výstavy na zámku v Lysicích „Jaro na zámku"  

 
- 16. dubna 2020 „Zatoulané pohádky“ v podání Vojenského uměleckého souboru Ondráš 

(Dopoledne s pohádkou) 
 
- 16. dubna 2020 Koncert The Cello Boys  
 
- 30. dubna 2020 „Když princové jsou na draka“ 

Talkshow Aleše Cibulky s Ivanou Andrlovou a Janem 
Čenským 
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Ze školních tříd
Co se děje v naší  
mateřské škole
V  lednu naši mateřskou školu navštívil kouzelník. Pan Jiříček 
Krejčík kouzlil spolu se zvířátky, děti mu pomáhaly a na chvíli 
se tak přenesly do světa čar a kouzel. 
U příležitosti „ Dne dětí ulice“ nás navštívili zaměstnanci z Cha-
rity Blansko. Formou příběhů se zvířátky ukázali dětem, jak 
mohou i  ony pomáhat. A  protože i  my vedeme děti k  tomu, 
aby pomáhaly nejen rodičům a kamarádům, zúčastní se naše 

mateřská škola sbírky oblečení a  hraček, která proběhne 4. 
března.
A protože je únor, konal se u nás 11. února karneval. Jako kaž-
doročně, i letos se děti moc těšily. Většina dětí si donesla kar-
nevalové masky a  oblečení z  domu, a  kdo neměl, vyrobil si 
masku v mateřské škole. Hudbu a soutěže pro děti tentokrát 
připravil pan Petr Toman. Děti přišly v maskách hned ráno, aby 
si užily převlečeni za princezny, spidermany, rytíře, víly a jiné 
pohádkové bytosti. Karnevalové veselí a  smích dětí byly sly-
šet z naší mateřské školy celé dopoledne. A po dobrém obě-
dě od naší paní kuchařky se unavené děti uložily do postýlek 
a určitě se jim při odpoledním odpočinku něco pěkného zdálo.

Marková Helena  
MŠ Komenského 6

Ptačinský slavík
V  den pololetního vysvědčení 30. 1. 2020 se na  naší škole 
na Ronovské uskutečnil již VIII. ročník pěvecké soutěže Ptačin-
ský slavík.
 Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které si sami vybrali. 
A tak jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. Všichni zpěváci 
a zpěvačky zpívali skutečně s velkým nadšením a je rozhodně 
třeba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se před tělocvič-
nu plnou spolužáků není nic jednoduchého.
 Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jednotlivců a skupin. 
Rozhodování o  vítězích v  kategorii jednotlivců bylo tradičně 
velmi obtížné. Nakonec porota udělila 1. místo Matějovi Páclo-
vi ze 2. B za skvěle interpretovanou písničku Prosinec od dvo-
jice Svěrák - Uhlíř, na 2. místě se umístil Štěpán Juříček ze 3. B 
s písní z Divokého západu Jesee James a 3. místě Silvinka Cin-
klová z 1. B s písničkou Bude zima, bude mráz.
 Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se ka-
ždá třída prezentovala jednou písní. První místo si vysoutěžili 
žáci ze 4. B s Hlídačem krav od Jaromíra Nohavici a jejich “čepi-
ce s babulemi nahoře” se moc líbily.
 Celá soutěž se moc hezky vydařila a na IX. ročník v roce 2021 
se určitě můžeme těšit. Ptačinských slavíků totiž máme stále 
velký dostatek.

Mgr. Soňa Karásková
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Mladí adamovští šachisté 
soutěžili v krajském kole MČR v Břeclavi
V úterý 28. ledna 2020 se po třiadvacáté za sebou v sále Domu 
školství v Břeclavi konalo Jihomoravské krajské kolo Přeboru 
škol. Přijelo 39 družstev se 173 hráči na soupiskách.
V  kategorii 1.- 5. tříd prakticky „tradičně“ nechyběla ani ZŠ 
a MŠ Adamov v sestavě Vojta Mihok, Vítek Cinkl, Lukáš Sedlá-
ček a Elen Bergrová.
První tři družstva v pořadí byla šachově od ostatních odsko-
čená. Zbytek startovního pole, až na Veselí, byl vyrovnaný. Je-
dinou „kaňkou“ turnaje byl lichý počet účastníků znamenající 
volné zápasy, které ovlivňovaly konečné pořadí kontumační-
mi výsledky 4:0.

Adamovská sestava odehrála dobrý turnaj. Tým byl nasazen 
na osmém místě a tuto pozici obhájil. V průběhu turnaje druž-
stvo odehrálo náročné zápasy s  pěti družstvy z  první šestky 
pořadí. Prohrálo jen dva zápasy ze sedmi, první se ZŠ Úvoz 
a  třetí se ZŠ Svážná. V  průběhu soutěže se družstvo drželo 
v první polovině a tím se vyhnulo volnému kolu.
V  porovnání s  loňským přeborem uhráli adamovští šachisté 
o dva partiové body více. Vojta a Vítek hráli letos na vyšších 
šachovnicích. Letošními nováčky týmu na soupisce byli Lukáš 
a  Elen. Všechny partie na  čtvrté šachovnici vyhrála Elen, ale 
i každý bod chlapců na vyšších šachovnicích byl pro konečný 
výsledek velmi důležitý.

Petr Bednář 
trenér školního šachového kroužku

Ze sportu
Judo klub Samuraj Adamov – 
Ohlédnutí za rokem 2019
Během roku 2019 jsme uspořádali 4 soustředění. Těchto sou-
středění se účastnily pravidelně děti z oddílů Adamov, Blan-
sko, Babice, Bílovice. Vítanými hosty byli i  judisté oddílů Tori 
Brno, Uherský Brod, Tvrdonice, Kostice a Judo Academi Praha. 
Tato soustředění přináší judistům nejen nové sportovní zku-
šenost, ale i  nová kamarádství. V  bezpečí zajištěných akcí si 
i  malé děti mohou odzkoušet odloučení od  rodiny a  trénink 
samostatnosti, což jim v důsledku ulehčí pobyty na táborech, 
školách v přírodě apod.
Během roku jsme uspořádali několik akcí otevřených pro 
širokou veřejnost zaměřených na  děti. V  červnu sportovní 
odpoledne pro děti, kde si zasoutěžily, pobavily se s kamará-

dy a odnesly si sladké odměny. Soutěže byly koncipovány pro 
všechny děti bez rozdílu věku a výkonnosti, proto se vítězem 
stal každý, kdo nelenil a zúčastnil se. 
V září jsme školní rok zahájili sportovním odpolednem pro děti 
na hřišti na ul. P. Jilemnického. I zde se mohly zúčastnit všech-
ny děti. Náročnost soutěží byla přizpůsobena věku a  obrat-
nosti jednotlivých dětí. Za snahu si odnesly zasloužené odmě-
ny. Toto sportovní odpoledne bylo zakončeno ukázkou umění 
malých judistů. Tato ukázka byla i pozvánkou na trénink pro 
nové zájemce o tento sport.
Na  závěr roku jsme v  prosinci uspořádali vánoční sportovní 
odpoledne v tělocvičně ZŠ ve spolupráci s adamovskými fot-
balisty. Toto odpoledne bylo pěknou ukázkou vzájemného re-
spektu sportovců různých odvětví vůči sobě navzájem.
V  září byl náš oddíl pořadatelem již čtvrtého ročníku turna-
je Velká cena Adamova. Tento turnaj byl již druhým rokem 
součástí Jihomoravské kvalifikace na přebory České republiky. 
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Tato skutečnost zvyšuje prestiž tohoto turnaje. Během sobot-
ního dne proběhly na čtyřech tatami vzájemné souboje cel-
kem 186 judistů z 27 oddílů. Naším cílem pro další ročníky je 
přilákat i zahraniční účastníky.
Pro naše svěřence byl rok 2019 velmi úspěšný. Pravidelné tré-
ninky a účast na soustředěních přinesl ovoce v podobě 13 zla-
tých, 10 stříbrných, 10 bronzových medailí získaných z 9 
turnajů v České republice a Rakousku.

Leden 2020
Letošní sezonu jsme zahájili výpravou pěti našich judistů 
na velký mezinárodní turnaj v Polsku v Bielsko Biela, kde 

bylo registrováno přes 800 judistů ze 7 států. Na tento turnaj 
jeli naši závodníci Sedláková Iva, Mottl Lukáš, Zelený Pavel, Ze-
lený Daniel a Adam Svora především sbírat zkušenosti na me-
zinárodním poli. V těžké konkurenci se podařilo Adamu Svo-
rovi vybojovat krásné páté místo. Tato dvoudenní akce, která 
proběhla 11.-12.1. se skládala z turnaje a randorového trénin-
ku. Získané zkušenosti byly pro naše bojovníky důležitější než 
samotné výsledky turnaje.
19.1. nás reprezentoval Adam Svora na mezinárodním turnaji 
v České Třebové, kde bohužel nestačil na své soupeře s Pol-
ska a Islandu.
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Adamovské derby v šipkách
Dne 2. 2. 2020 se uskutečnilo další extraligové derby mezi DC 
HURRICANE a  DC HORNETS. Oba týmy bojují o  čelo tabulky, 
takže se dá říct, že to byl souboj o první místo.
Jako vždy tento zápas provázela napjatá atmosféra, protože 
jde o prestižní utkání a jak se říká „jde se na krev“.
Jen krátce na vysvětlenou – hraje se osm dvouher, dvě čtyřhry 
a osm dvouher, tzn. celkem 18 zápasů, takže to může skončit 
i 9:9 a v tom případě se hraje prodloužení – kde hrají čtyři proti 

čtyřem. Každý zápas se hraje na dva vítězné legy, kromě pro-
dloužení, které se hraje na jeden leg.
Celý průběh zápasu byl od začátku velice vyrovnaný. K zápasu 
nastoupily týmy v následujícím složení:

DC HURRICANE
Melichar Jan, Kišner Antonín, Šeba Martin, Ondrák Aleš
náhradníci: Dobrovolný Miroslav, Dudík Milan j., Čapková Mar-
tina.

DC HORNETS
Nečas Marek, Bednařík Jaromír, Antl Tomáš, Réda Martin
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náhradníci: Zbojek Lukáš, Kořínek Stanislav, Konečný Bedřich

Ze začátku vedli HURRICANE 3:1, ale před čtyřhrami bylo srov-
náno na  4:4. Od  té doby se vedení zápasu přelévalo z  jedné 
strany na druhou až do stavu 9:9. Závěrečné prodloužení při-
neslo více štěstí týmu DC HORNETS a zvítězil 9:10. Takže HOR-
NETS získal dva body a  HURRICANE jeden bod. Opět utkání, 
kdy hráči obou týmu předváděli nadstandartní výkony.

Milan Dudík, předseda  
Šipkového klubu Adamov

Spartak Adamov, z.s. – 
hokejový oddíl
TJ Sokol Černá Hora – Spartak Adamov 10:7  
(3:2, 3:4, 4:1)
Góly a  asistence za  Adamov: 3x Novotný (Klíma Josef, Kili-
án, Gistr), Milfait (samostatně), Klíma Josef (Kerbler), Zubíček 
(Kunc), Kunc (Zubíček) 
Zápas sousedů v tabulce sliboval vyrovnaný hokej. Do vedení 
šel Adamov, když po chybě soupeře skóroval Milfait. Soupeř 
vzápětí vyrovnal po nedůsledném bránění. Zanedlouho zatá-
hl kotouč do útočného pásma Kerbler a ten našel perfektním 
pasem Klímu J. a ten zavěsil. Další chybu v obranném pásmu 
vyrobil Kilián a soupeř vyrovnal. V naší přesilovce vyrobil Mil-
fait obrovskou hrubku a soupeř trestal.

V  úvodu další části hry odskočil soupeř do  dvoubrankového 
vedení náhodným gólem, kdy z  brankové čáry trefil našeho 
gólmana a od něho se odrazil puk do branky. Vzápětí s veli-
kou chutí hrající Novotný snížil. Další naše chyba v obranném 
pásmu, kde po našem vyhraném buly byl soupeř o krok dřív 
u puku a znovu odskočil o dva góly. Po chvilce znovu Novot-
ný snižoval. Tato třetina bylo jako na houpačce a z protiútoku 
jsme inkasovali. Při naší početní převaze si naši obránci vymě-
ňovali puk a Zubíček po přihrávce Kunce a vyšachování soupe-
ře znovu snížil. Zanedlouho si všechno zopakovali v opačném 
pořadí a skóroval Kunc po přihrávce Zubíčka.
Na  začátku závěrečné části jsme znovu v  oslabení inkaso-
vali. Při naší snaze o  tlak se soupeř pouze sporadicky dostá-
val na  dostřel. Hrál chytře a  nastřeloval puky na  naši bran-
ku. Z jednoho takového nastřelení puk trefil našeho obránce 
a od něj směřoval přímo do branky. Další gól jsme inkasova-
li znovu v  našem oslabení. Jiskřičku naděje vykřesal znovu 
Novotný, který třetím gólem snížil na rozdíl hratelných dvou 
branek. Šance na úspěch se zhroutila znovu po chybě v našem 
obranném pásmu a zcela nepokrytý hráč mezi kruhy pečetil 
výhru domácích.
Vyrovnaný zápas se špatným koncem pro nás. Inkasovali jsme 
tři smolné góly, další čtyři jsme inkasovali z prostoru mezi kru-
hy, kde si naši hráči nepokryli protihráče. Na  tuto činnost se 
musíme zaměřit. V přesilovkách jsme jasně dominovali, všech-
ny režíroval Zubíček. Chytla se nová akvizice Novotný, který 
vstřelil tři góly. Škoda nepřítomnosti nemocného Vorla, zra-
něného Toufara, který má z posledního zápasu zlomený prst 
a Juřeny, kterého nepustily pracovní povinnosti. 

Spartak Adamov – Rytíři Blansko 7:8 po SN  
(1:3, 2:3, 4:1)
Góly a  asistence 
za  Adamov: 3x No-
votný (2x Dvořák, 
Gistr), 2x Kerbler 
(Klíma Josef, No-
votný), Kunc (No-
votný), Kubíček (Ju-
řena)
K  zápasu jsme na-
stoupili pouze s  je-
denácti hráči. Šest 
hráčů základní se-
stavy nepustilo 
do  zápasu zraně-
ní, nemoc, nebo 
pracovní povin-
nosti. O  to víc se 
parta semkla a  po-
dala výborný výkon. Chyby, po kterých jsme inkasovali, pra-
menily z přetížení, jelikož soupeř hrál na kompletní tři pětky 
a udržoval celý zápas vysoké tempo. 
První třetina byla vyrovnaná, ale soupeř využil 100 % svých 
šancí. V  druhé části soupeř zvyšoval již na  rozdíl třech gólů 
a vypadalo to, že si v poklidu dokráčí pro vysněné tři body, kte-
ré potřebují pro boje do play off. Naše naděje na obrat oživil 
Kerbler, kterého našel perfektní přihrávkou Josef Klíma. Bohu-
žel ihned po buly jsme znovu inkasovali. Zde zavelel do útoku 
náš nejlepší hráč Novotný, který znovu snížil. Zápas pokračo-
val jako na střelnici a soupeř znovu odskočil o tři góly.
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V závěrečné části jsme v úvodu snížili, ale soupeř při naší sna-
ze otočit vývoj zápasu znovu navýšil vedení o tři góly. A tady 
nastal zlom zápasu. Naši hráči se semkli a sáhli si na dno svých 
sil. Přineslo to ovoce. Nejdřív snížil kapitán Kubíček. Násled-
ně z našeho tlaku se trefil hned dvakrát Novotný a bylo vyrov-
náno. Po dramatickém závěru jsme vybojovali remízu a zápas 
rozhodovaly samostatné nájezdy.
Za nás se trefil kdo jiný než Novotný, ale bohužel za soupeře 
proměnili nájezdy dva hráči. 
Za zápas si naši kluci zaslouží absolutorium za odvedený vý-
kon i nasazení.

HC Veverská Bítýška - Spartak Adamov 9:2  
(0:2, 4:0, 5:0)
Góly a asistence za Adamov: Klíma Josef (Kilián), Klíma Pavel 
(Gistr)
V posledním zápase základní části nastoupili proti sobě sou-
peři z opačných míst tabulky. Hráči Veverské Bítýšky jako ne-
ohrožený vítěz základní části a  Adamov z  opačné strany ta-
bulky. My jsme nastoupili pouze s deseti hráči. Trenér musel 
povolat i hráče, kteří v této sezóně ještě nehráli. První třetina 
byla z naší strany odehraná velice slušně a vyhráli jsme ji 2:0. 
V druhé části se nám zranili dva hráči. Koubek musel pro bo-
lesti v třísle odstoupit a Josef Klíma dohrál s obstřiky, ledová-
ním a velkým sebezapřením, když zablokoval střelu od modré. 
Soupeř našeho oslabení využil, s přehledem otočil vývoj zápa-
su a dokráčel si pohodlně za třemi boby.
Velký dík patří fanouškům Adamova, kteří neúnavně 
fandili do poslední minuty zápasu. Děkujeme…

za hokejový oddíl Alois Kožený

Další dětský turnaj 
nA ŠiPKáRně
Dne 8. 2. 2020 jsme na šipkárně přivítali mladě fotbalisty FK 
Adamov, kteří si přišli udělat tzv. „závěrečnou“. Celý program 
organizovali jejich trenéři za  asistence členů šipkového klu-
bu, kteří jim zajišťovali potřebný servis, co se týče občerstvení 
a šipkového materiálu. Hráči si zahráli turnaj v šipkách tzv. sys-
témem „Vítějeves“, při kterém se náramně pobavili.

Ing. Milan Dudík,  předseda  
Šipkového klubu Adamov
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Běh na nový hrad
Oddíl orientačního běhu při Spartaku Adamov, z.s. pořádá 
v neděli 15. 3. 2020 již třináctý ročník silničního běhu na Nový 
hrad. Prezentace závodu je od 10:00 do 10:45 hod. v areálu bý-
valé restaurace „U Baťáka“, Hradní ulice, start v 11:00 tamtéž. 
Startovné činí 50 Kč, v ceně je i malé občerstvení, délka tratě je 
8,3 km. Pro velký zájem bude i  letos zorganizován závod pro 
děti a méně trénované jedince na poloviční délce, ke studán-
ce Pod hradem a zpět délka cca 4,0km, a také ke splavu a zpět 
délka cca 2,0 km. Připomínáme, že v roce 2013 se závodu zú-
častnil rekordní počet 127 startujících a byl rovněž překonán 
dosavadní rekord tratě – Lukáš Olejníček za 29:40 min. 

Všechny zájemce o start i případné 
diváky, srdečně zvou pořadatelé

Šachy
II.Liga E

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

ŠK Lokomotiva Brno - Spartak Adamov 5:3
1 Píše Jan; 0,5 Karel Kredl, Josef Dirgas, Karel Švehla, Lubomír 
Riška.

Spartak Adamov - ŠK Zlín 3:5
0,5 Josef Dirgas, Karel Švehla, David Barák, Leoš Ševčík, Ján Mi-
žák, Olga Dvořáková.

Okresní přebor Blansko
Spartak Adamov B - ŠK Garde Lipovec D 7:1
1 Jan Píše, Ján Mižák, David Tichý, Jíří Wiezner, Petr Ležák, Petr 
Bednář, Zdenek Dvořák.

ŠK Jevíčko - Spartak Adamov B 5,5:2,5
1 Jiří Wiezner,; 0,5 Ján Mižák, Petr Bednář, Pavol Mikuš.

Spartak Adamov B - Sokol Rudice B 4:4
1 Jaroslav Šmehlík, Petr Ležák, Petr Bednář; 0,5 Martin Handl, 
David Tichý

-pb-

Výcvikové kurzy pro štěňata 
a psy do jednoho roku
Každý rok v jarních měsících zaznamenává naše cvičiště zvý-
šený zájem o  výcvik především ze strany majitelů štěňat 
a  mladých psů. Přístup k  této cílové skupině pejsků s  sebou 
nese jistá specifika a podstatně se liší od klasického tréninku. 
Z kapacitních důvodů bohužel toto není v našich silách zajis-
tit v rámci standartních výcvikových hodin. Po zkušenostech 
z minulých let tak vycházíme vstříc prosbám ze strany veřej-
nosti a od dubna 2020 zavádíme speciální výcvikové kurzy pro 
štěňata a mladé psy do jednoho roku.
Náplní kurzu bude především správná socializace a  příprava 
štěněte do  běžného života. Lekce budou obsahovat spous-
tu speciálních her pro správný rozvoj vztahu mezi majitelem 
a  psem. Zaměříme se také na  nejrůznější motorická cvičení, 
manipulaci, sebekontrolu a práci s odměnami. Věnovat se bu-
deme také základní ovladatelnosti.

První kurz startuje na začátku dubna a jeho kapacita je ome-
zena. Obsahuje celkem 8 lekcí, přičemž výcvik bude probíhat 
v upřesněnou hodinu 1x týdně. Cena kurzu je 1.000,-Kč. Při-
hlášky a další informace naleznete na našich webových nebo 
facebookových stránkách. S případnými dotazy se na nás mů-
žete také obracet prostřednictvím emailu 
kkadamov@seznam.cz

Ohlédnutí za vycházkou  
přes Pracký kopec Spartaku Adamov, 
z.s., turistického oddílu KČT
Sobotní slunečnou vycházku 15. února jsme zahájili v Újezdě 
u Brna. Naše kroky směřovaly nejprve ke smuteční síni u hřbi-
tova a potom ke kapli sv. Antonína Paduánského.
Kaple byla postavena roku 1703 na vrchu Křiby. Sloužila 82 let 
až do roku 1785, kdy ji nechal císař Josef II. zavřít. Roku 1791, 
rok po císařově smrti, byla kaple určena k prodeji. Koupili ji ob-
čané Újezda a  farář, kaple tak přešla do  majetku obce. Zvon 
z kaple byl odnesen, sochy před ní odstraněny, kamenný kříž 
přenesen na nový hřbitov. O kapli se pak nikdo nestaral a ta 
chátrala.
Ráno 2. prosince 1805 byla od  kaple zahájena bitva tří císa-
řů dělostřelbou rakouských děl směrem na Telnici. Odpoledne 
císař Napoleon pozoroval od kapličky ústup spojenců z pro-
storu kolem Sokolnice, Telnice a Žatčan. Původní kaple vyho-
řela a roku 1814 byla úplně zbořena. Nynější kaple pochází z r. 
1863. Stavba má tvar novorománské rotundy, zdobí ji sochy sv. 
Jana Nepomuckého a sv. Václava.
Kousek dále po neznačené cestě kolem vinohradů jsme se za-
stavili u pomníčku, který zde byl odhalen v roce 2013 na pa-
mátku letecké havárie z 10. října 1962. Jedná se o dosud nej-
větší letecké neštěstí na území jižní Moravy - v troskách letadla 
ČSA typu Iljušin zahynulo 13 lidí. Letadlo na pravidelné lince 
Košice - Praha v husté mlze narazilo křídlem do kopce Špidlák.
Po  málo frekventované silnici pod radarem protivzdušné 
obrany NATO Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_regi-
on/ministerstvo-spustilo-radar-u-slavkova20090818.html 
jsme došli už na Pracký kopec, kde stojí Mohyla míru. Je to pa-
mátník postavený na počest obětem Napoleonovy vítězné bi-
tvy u Slavkova, která proběhla v roce 1805. V muzeu památní-
ku Mohyly míru je umístěna expozice „Bitva tří císařů“.
Čtyřboký komolý jehlan je vysoký přes 26 metrů. Zakončen je 
10 metrů vysokým měděným starokřesťanským křížem, spo-
čívajícím na  zeměkouli a  zdobeným reliéfními motivy Pan-
ny Marie, ukřižovaného Krista, Boha Otce a  Adamovy hlavy. 
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Pelikán na  zadní straně kříže symbolizuje Vykupitele. Čtyři 
štítonoši v  rozích stavby symbolizují Francii, Rakousko, Rus-
ko a Moravu, na  jejímž území k bitvě došlo. Uvnitř památní-
ku najdeme čtvercovou 10 x 10 metrů velkou kapli s oltářem 
z mramoru. Pod podlahou kaple je kostnice, v níž jsou ulože-

ny ostatky nalezené v prostoru bývalého bojiště. Kaple vytváří 
pozoruhodnou akustiku – šepot v jednom rohu je v protileh-
lém rohu slyšet ve stejné hlasitosti (diagonální akustika).
Pod vedením Irči Antoszewské jsme ušli 7 km, zúčastnilo se 24 
turistů, z toho 4 hosté.

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

B Ř E Z E N 2 0 2 0

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

ZE  ZASTÁVKY  DO  OSLAVAN

Vycházka se uskuteční v sobotu 7. 3. 2020

Délka vycházky 12 km

Trasa: Zastávka u Brna - Babice u Rosic - Zbýšov - Oslavany

Terén: zvlněný, středně náročný

Odjezd: ČD Adamov Os 7:40 hod. - Brno Os 8:44 hod.

Návrat: aut. stanice Oslavany Bus 14:18 hod. – ČD Tetčice Os 14:46
hod.

- Brno Os 16.00 hod.

Jízdenka IDS JMK: 6 a 8 zón

Vycházku vede: Antonín Procházka

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

B Ř E Z E N 2 0 20

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

První jarní výšlap KČT – JMO
z Velkých Opatovic

Vycházka se uskuteční v sobotu 21. 3. 2020

Délka vycházky 6 /15 km

Trasa: dle propozic pořadatele

Odjezd: ČD Adamov Os 8:19 hod. do Letovic, tam bude
v 9 hod. přistaven autobus do Velkých Opatovic

Návrat: Bus Velké Opatovice do Skalice nad Svit.
nebo do Letovic na vlak

.

Jízdenka IDS JMK: 2 x 8 zón

Vycházku vede: Marta Opatřilová
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Sportovec 2019
Dne 7. 2. 2020 proběhlo slavnostní vyhodnocení anket 
ve všech kategoriích Sportovce 2019. Tradičně se sportovci se-
šli v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov a příjemné 
odpoledne pro všechny přítomné připravila Sportovní komise 
2018–2022.

Veřejná anketa
Kategorie junior
1. místo Marek Janoušek, FK Adamov, družstvo mládeže
2. místo Pavel Zelený, JUDO klub Samuraj Adamov
3. místo Patrik Vinklárek, Sokol Adamov, florbal
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Kategorie sportovec
1. místo Zdeněk Handl, FENYX pétanque Adamov
2. místo Monika Kočí, Kynologický klub Adamov
3. místo Martin Šeba, Šipkový klub Adamov, družstvo DC Hu-
rricane

Kategorie kolektiv
1. místo kolektiv Kynologického klubu Adamov
2. místo tým „B“ FENYX pétanque Adamov
3. místo DC Hurricane, Šipkový klub Adamov

Odborná anketa
Kategorie junior
1. místo Tomáš Odehnal, Spartak Adamov, oddíl orientačního 
běhu
2. místo Denis Kahánek, Sokol Adamov, oddíl florbalu
3. místo Tomáš Polzer, FK Adamov, družstvo mládeže

Kategorie sportovec
1. místo Soňa Karásková, FENYX pétanque Adamov
2. místo Martin Šeba, Šipkový klub Adamov, družstvo DC Hu-
rricane
3. místo Maria Martincová, Spartak Adamov, oddíl turistiky 
a cvičení pro všechny

Kategorie kolektiv
1. místo družstvo mládeže, FK Adamov
2. místo florbalová předpřípravka, Sokol Adamov
3. místo DC Hurricane, Šipkový klub Adamov

Kategorie trenér
1. místo Irena Antoszewska, Spartak Adamov, oddíl turistiky 
a cvičení pro všechny
2. místo Petr Opletal, Kynologický klub Adamov
3. místo Petr Bednář, Spartak Adamov, oddíl šachů
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Cena města Adamova 2019
Veronika Jakusidisová, lehká atletika
David Kopřiva, kulturistika 

Talent 2019 – objev roku
Denis Kahánek, Sokol Adamov, oddíl florbalu

Osobnost 2019 – síň slávy
Zdeněk Buřík, FK Adamov

Všem oceněným patří velké poděkování za  reprezentaci 
svých sportovních spolků a Města Adamov. Všem přízniv-
cům sportu a tělovýchovy pak takto na dálku zasíláme přá-
ní pevného zdraví a spoustu sportovního štěstí a úspěchů 
v roce 2020.

Sportovní komise 2018–2022

Střípky z historie 
adamovského sportu, 36. díl
Lehká atletika bývá označována jako královna sportů, protože 
je tvořena disciplínami, které úzce souvisejí s  lidským pohy-
bem. Je pěstována především ve  specializovaných oddílech, 
ale byla též součástí činnosti sokolských či dělnických tělo-
cvičných jednot. V adamovském Spartaku existoval atletický 
oddíl v  padesátých a  v  šedesátých letech minulého století, 
později pak ve verzi zúžené na vytrvalostní běh. V našem seri-
álu však začneme již v letech dvacátých.
Prvé tiskem dosvědčené lehkoatletické závody proběhly 
v  Adamově v  neděli 11.  července roku 1926 a  uspořádala je 
místní organizace Federace dělnických tělocvičných jednot 
(FDTJ). Závodilo se ve  skoku vysokém, dalekém, o  tyči, vrhu 
koulí, běhu na 100 m, 2 900 m (dorost) a 4 100 m. Závody jed-
notlivců absolvovalo 17 mužů a 24 dorostenců, mezi účastní-
ky bylo i několik závodníků z Brna. Ti také vyhráli mezi muži 
všechny uvedené disciplíny, nejlépe si vedl Jílek z  Husovic. 
Z  domácích borců skončil v  celkovém hodnocení na  třetím 
místě Václavek. Mezi dorostenci byl celkově nejlepší domá-
cí Ivan Hanák. Běhů na  dlouhé trati se z  Adamova zúčastnili 
jen dorostenci – Jan Müller skončil s časem 10:31 min druhý 
a Karel Müller pak čtvrtý, když ke zdolání tratě potřeboval o 9 
sekund více.
Běh pořádaný ještě o rok dříve je doložený vzpomínkami Jana 
Slezáčka, které si dovolím ocitovat. „V roce 1925, kdy mi bylo 
25 let, šel jsem jednou v neděli se svým bratrem do brněnské-
ho okolí na tramp a došli jsme až do Adamova. Právě se tam 
konal silniční běh Napříč Adamovem. Ze zábavy jsem se k zá-
vodu přihlásil. Závod pořádala místní dělnická jednota a kate-
gorie nebyly rozlišovány, takže běželi všichni najednou. Bylo 
nás tehdy celkem 14 na startu a byli to vesměs závodníci, kteří 
měli již mnoho závodů za  sebou. Když jsem po  startu viděl, 
že plně stačím starým závodníkům, dostal jsem odvahu a chuť 
a závod jsem vyhrál.“ Nutno dodat, že zmíněný brněnský zá-
vodník dokonale rozvinul své běžecké vlohy a ve třicátých le-
tech patřil k našim předním vytrvalcům. V roce 1933 vytvořil 
na dráze v Pardubicích český rekord v běhu na 10 000 m časem 
32:27,4, který platil plných 15  let a překonal jej až Emil Záto-
pek. Jan Slezáček byl prvním moravským vítězem silničního 
běhu Běchovice – Praha, čehož dosáhnul v roce 1931. Repre-
zentoval v 5 mezistátních utkáních.

Další záznamy o startech adamovských občanů na lehkoatle-
tických závodech jsou až z roků 1940 a 1941. Jednalo se o zá-
vody, které se uskutečnily v okrsku MNS Bílovice, kam kromě 
Adamova a  uvedených Bílovic ještě náležely Babice, Kani-
ce, Obce-Ochoz a Řícmanice (MNS neboli Mládež Národního 
souručenství bylo sdružení lidí ve věku do 24 let při jediném 
povoleném politickém hnutí v Protektorátu). Z adamovských 
reprezentantů na  nich zvítězili mezi mladšími muži Zezu-
la ve  skoku dalekém (výkon 520  cm) a  Králíček ve  vrhu kou-
lí (10,47  m). Na  vyšších závodech okresu Brno-venkov, které 
proběhly v září 1941 ve Šlapanicích, pak obsadil mezi staršími 
muži třetí místa Fiala v běhu na 100 m (13,0 s) a ve skoku dale-
kém (566 cm). Třetí místo vybojovala také Zbytovská ve vrhu 
koulí výkonem 7,55 m.
Termín lehkoatletický oddíl se ve spojení s Adamovem poprvé 
objevil v roce 1953 v článcích otištěných ve Směru a jako jeho 
vedoucí byl uveden Miroslav Režňák. Ale už dříve v něm zve-
řejnil Jan Kužel, zaměstnanec Adamovských strojíren, bývalý 
aktivní atlet oddílu ve Spešově a později významný lehkoat-
letický rozhodčí, článek o účasti na závodech Sportovních her 
dětí a mládeže, které proběhly v srpnu 1950 v Brně a Opavě. 
Zejména v něm vyzvednul výkon Karla Rejdy ve skoku vyso-
kém, který se přenesl přes laťku ve výšce 173 cm, což byl nový 
rekord her.
V dubnu 1952 se uskutečnil v Adamově přespolní běh, kterého 
se zúčastnilo asi 120 učňů a žáků místní střední školy. Starto-
valo se od sokolovny. V hlavním běhu starších hochů na 3 km 
zvítězil Jan Stloukal časem 10:29,5 min, v běhu dívek na 1 km 
byla první Yvonna Kocmanová za 4:19 min. V obdobném běhu 
o rok později se stal vítězem Martens časem 10:22 min a získal 
tak titul přeborníka závodní jednoty Spartak Adamov a  třetí 
výkonnostní třídu. Dále se v roce 1953 účastnili členové lehko-
atletického oddílu sportovních podniků v Brně v rámci pravi-
delně pořádaných „lehkoatletických střed“.
První závod, kterého se zúčastnili také mimoadamovští závod-
níci, byl odstartován na Náměstí práce 4. dubna 1954. Jedna-
lo se o první ročník přespolního běhu nazvaného „Běh Ada-
movem“, který byl současně přeborem spartakovských jednot 
Brněnského kraje v  přespolním běhu. Tratě v  rozmezí 0,5 až 
8,5 km byly vedeny částečně ulicemi, částečně polními cesta-
mi. Sešlo se na něm 41 závodníků a závodnic. V hlavním zá-
vodě zvítězil časem 29:29,4 min Vlastimil Brlica ze Spartaku 
Meopta Přerov. Pozoruhodností závodu byla účast závodníků 
startujících za Rudou hvězdu Adamov a také postavení nouzo-
vé lávky přes řeku Svitavu.
Druhý ročník „Běhu kolem Adamova“ se konal v  neděli 
10. dubna 1955 a jeho cíl měl být na novém stadionu. Původ-
ně vyznačená trať závodu byla vytrvalým deštěm úplně roz-
moklá a hlavně na  lesních cestách neschůdná, a tak pořada-
telé po  dohodě se závodníky byli nuceni ji změnit za  okruh 
uvnitř Adamova dlouhý asi 2  600  m, který běželi dorostenci 
jednou a muži dvakrát. Mezi dorostenci skončil na třetím mís-
tě Zdeněk Pačovský ze Spartaku Adamov s časem 11:15 min. 
V běhu mužů obhájil loňské prvenství čs. reprezentant V. Brli-
ca ze Sp. Přerov, který ke zdolání tratě potřeboval 17:24,6 min.
Třetí ročník „Běhu Adamovem“ byl také celostátním přebo-
rem běžců Rudé hvězdy v  přespolním běhu a  uskutečnil se 
22.  dubna 1956. Závodu se zúčastnilo 39 závodníků. Vítěz 
předchozích ročníků V.  Brlica závod vynechal z  důvodu pří-
pravy na olympiádu. První místo si na trati 8 km dlouhé vydo-
byl reprezentant ČSR Václav Rudolf (Ústřední oddíl RH) v čase 
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21:22,2 min, druhý skončil další reprezentant Miroslav Jurek 
s odstupem 23 sekund.
Čtvrtý ročník přespolního „Běhu kolem Adamova“ byl uspo-
řádán 14.  dubna 1957. Centrum bylo na  stadionu Spartaku, 
na kterém byl start a cíl všech 7 kategorií závodu. Celkem 111 
závodníků v nich bojovalo o titul krajského přeborníka. Na tra-
ti mužů dlouhé 8 000 metrů vyhrál V. Brlica časem 24:53,4 min. 
V doprovodných závodech startovalo 40 žáků a žákyň.
Na  uvedené ročníky velice kvalitně obsazených přespolních 
běhů v Adamově se pokusili pořadatelé navázat v roce 1960 
uspořádáním jeho 5. ročníku. I když se jednalo o okresní pře-
bor, tak celková účast 32 závodníků v několika vypsaných ka-
tegoriích byla velmi slabá a přispěla k ukončení dalších pokusů 

o  jeho resustitaci. Pořádání úspěšných ročníků je spojeno se 
jmény Karla Horáka, Jaroslava Linharta a  Bohumila Chocho-
louše.
Celkem trojnásobný vítěz běhů pořádaných v Adamově v po-
lovině padesátých let V. Brlica byl v období 1954 až 1960 pě-
tinásobným mistrem Československa na trati 3 000 m překá-
žek. V  roce 1958 doběhl na  evropském šampionátu na  této 
trati pátý. V tomto roce také zaběhl svoji hlavní trať nejrych-
leji za 8:42,2 min. V roce 1960 startoval na olympiádě v Římě, 
pokus o účast na olympiádě v roce 1956 mu nevyšel. Zemřel 
před necelým rokem.

-dtk-

Volnočasové aktivity

inzerce
 ♦ MALbY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, 

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., zeDNICKÉ PRÁCe, 
TAPeTOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, eLeK-
TřINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.mali-
ribrno-hezky.cz. Živnostníci pro ADAMOV a okolí, platba 
hotově = SLeVA 250,- Kč!

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, 
montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a  lami-

nátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

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

 ♦ Koupíme stavební pozemek v Adamově. Jsme místní, ne re-
alitka. Realitky prosím nevolat. Tel. 732544323
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www.realityhynstova.cz
Uvažujete o prodeji 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. 
Spojte se s realitní 
specialistkou 
pro tuto oblast. 
(praxe 14 let).

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem tu 
pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

https://www.
realityhynstova.cz/
sluzby/co-nabizime

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

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

 ♦ Vyměníme kompletně zrekonstruovaný přízemní byt 2+1 
(plocha bytu 55,5 m2, plocha sklepů 7,0 m2.) v  OV na  ulici 
Údolní za byt či RD 3+1 nebo 4+1 na Ptačině, Kolonce nebo 
Horce. Doplatek možný. Kontakt: 721 707 459.

 ♦ Prodám garáž 31m2 na  ulici Lesní s  elektrikou. Střecha 
po GO - Cena 370 tis. Kč. Tel.: 603 772 973.

 ♦ Rodina z Brna hledá ke koupi byt 3+1 i větší v Adamově. Tel. 
739 940 808

 ♦ Koupíme menší byt 1+1, 2+1 v Adamově. Tel. 605 894 854

PC SERVIS ADAMOV         
 SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ 
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ                                       
 ZÁLOHA A OBNOVA DAT                                             
 INSTALACE SOFTWARE 
 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

              KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK  OD 12:00-20:00  

     720 163 032 

     PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM 

     WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ 

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ - nyní 78 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2020 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 40 HD programů
až 80 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

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

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

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

NVIDIA • Mi box, • Razer Forge TV.

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

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

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

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


