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Gulášový festival
O lidech z Adamova
Jízdní řád MHD
Významné výročí
Momentka z Dětského dne, foto Lukáš Malý

GULÁŠOVÝ FESTIVAL
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE
ZAČÁTEK VE 13:00 HOD
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI

ROCKOVÁ LETNÍ NOC
OD 19:00 HOD

HRAJE SKUPINA PROROCK
24.7.2021 ADAMOV SKLAĎÁK
! VSTUPNÉ ZDARMA !
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DĚKUJEME TĚMTO DOBRÝM LIDEM
MĚSTO ADAMOV * POTRAVINY VÍT UHLÍŘ * ADA-NET
ROMAN PILÁT * JITKA ČERNÁ KADEŘNICTVÍ * HASIČI
ADAMOV * SOUKROMÝ ZÁJMOVÝ KLUB POD HORKOU *
*HONZA POMAJBÍK*

INFORMACE A REGISTRACE
ADAMOVGULASE@GMAIL.COM

2

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 2. pololetí 2021
Služba je sloužena od 8:00 - 13:00 hodin
Červenec
3. 7.

MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

4. 7.

MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

734 231 260

5. 7.

MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

6. 7.

MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

10. 7.

MUDr. Křížová Romana

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

11. 7.

MUDr. Žilka Vlastimil

Benešov, 19

516 467 313

17. 7.

MUDr. Kupková Jarmila

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

18. 7.

MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

24. 7.

MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

25. 7.

MUDr. Lukeš Pavel

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

31. 7.

MUDr. Kulhánková Emilie

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

1. 8.

MDDr. Koudelková Dagmar

Blansko, Pražská 1b

778 168 741

7. 8.

MUDr. Kutlíková Tatiana

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

602 882 007

8. 8.

MDDr. Kuželová Tereza

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

14. 8.

MUDr. Loskot Pavel

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

15. 8.

MUDr. Kubínová Eva

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

21. 8.

MDDr. Potůček Jiří

Blansko, Pražská 1b

516 419 538

22. 8.

MDDr. Trubáčková Pavlína

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

28. 8.

MUDr. Padalík Karel

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

29. 8.

MUDr. Sládek Jiří

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

4. 9.

MUDr. Paulíčková Jarmila

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

5. 9.

MUDr. Paulíčková Veronika

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

11. 9.

MUDr. Pernicová Libuše

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

12. 9.

MUDr. Pokorná Marie

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

18. 9.

MUDr. Mikulášková Miroslava

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

19. 9.

MUDr. Roth Pavel

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

25. 9.

MUDr. Řehořek Tomáš

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

26. 9.

MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

28. 9.

MUDr. Semrádová Danuše

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

2. 10.

MUDr. Paděrová Miroslava

Šebetov, 117

516 465 452

3. 10.

MDDr. Soldmann Martin

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

9. 10.

MUDr. Soldmannová Svatava

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

10. 10.

MUDr. Staňková Vlasta

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

16. 10.

MDDr. Stibor Jan

Lomnice, Tišnovská 80

549 450 128

17. 10.

MUDr. Stojanov Milan

Blansko, B. Němcové 1222/15

605 184 479

23. 10.

MUDr. Ševčík Štěpán

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

24. 10.

MUDr. Ševčíková Bohdana

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

28. 10.

MUDr. Ševčíková Radomíra

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

Srpen

Září

Říjen
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30. 10.

MDDr. Šméralová Kristýna

Boskovice, Lidická 8

731 074 479

31. 10.

MUDr. Štrajtová Jana

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

6. 11.

MUDr. Šumberová Ludmila

Lysice, Komenského 429

516 472 227

7. 11.

MUDr. Švendová Zdena

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

13. 11.

MUDr. Tomášková Barbora

Blansko, Pražská 1b

734 177 800

14. 11.

MUDr. Nečasová Lucie

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

17. 11.

MDDr. Veselý Petr

Letovice, Masarykovo náměstí 162/38

792 325 591

20. 11.

MDDr. Vrbová Markéta

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

21. 11.

MUDr. Kopáčková Drahomíra

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

27. 11.

MUDr. Beranová Alžběta

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

28. 11.

MUDr. Bočková Jana

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

4. 12.

MDDr. Dufková Simona

Blansko, Pražská 1b

774 425 074

5. 12.

MUDr. Fenyk Vlastimil

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

11. 12.

MDDr. Fojtíková Veronika

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

12. 12.

Dr. Giryeva Halyna

Boskovice, Lidická 8

734 231 261

18. 12.

MUDr. Grenarová Marie

Blansko, Vodní 5B

724 081 182

19. 12.

MDDr. Hájková Barbora

Blansko, Gellhornova 9

725 332 967

24. 12.

MUDr. Hanáková Jitka

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

25. 12.

MUDr. Havlová Petra

Blansko, Pražská 1b

721 425 074

26. 12.

MUDr. Hosová Eva

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

Listopad

Prosinec

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice v
Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a
svátcích od 8:00 hodin do 20:00 hodin.

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva
města Adamova

Na 15. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 28. 4. 2021 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis ze 14.
jednání Finančního výboru, které se konalo dne
26. 4. 2021, a zápis z 9. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 15. 3. 2021.
Zastupitelstvo města Adamova vydalo souhlas s předloženým návrhem změny Územního
plánu města Adamov.
Dále byly schváleny záměry prodeje části
pozemku parc. č. 450/8 v k. ú. a obci Adamov
pro účely realizace stavebního objektu SO 1518-01.10 Žst. Adamov, parkoviště a prodeje
pozemku parc. č. 252/23 v k. ú. a obci Adamov.
Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb městu
Blansku ve výši 171.000 Kč na rok 2021, z čehož 157.500 Kč bude určeno na služby sociální
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prevence a sociálního poradenství a 13.500 Kč
na služby sociální péče ve správním obvodu
ORP.
Na závěr Zastupitelstvo města Adamova
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021.

Z jednání Rady města Adamova
Na 51. jednání Rady města Adamova konaném dne 28. 4. 2021 schválila Rada města
Adamova „Návštěvní řád koupaliště Adamov –
Horka I pro rok 2021“.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o
zajištění provozu městského koupaliště v Adamově s firmou ADAVAK, s.r.o.
Dále byl schválen Dodatek č. 1/2021 k Obchodní smlouvě č. P/1005235 o úpravě cen
poskytovaných služeb mezi městem Adamov
a firmou Kvasar, spol. s r.o.
Byl schválen navrhovaný stavební záměr
„Adamov, přeložka VN, TS ČD“.
Rada města Adamova schválila poskytnu-

tí dotace ve výši 12.000 Kč z rozpočtu města
Adamova Svazu tělesně postižených v České
republice, z.s., místní organizaci Adamov, na
její činnost v roce 2021.
Dále Rada města Adamova schválila přijetí
neúčelového příspěvku pro město Adamov ze
státního rozpočtu ve výši 179.480,75 Kč, určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmů obcí.
Na závěr bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 3/2021 a položkové znění Rozpočtového
opatření č. 2/2021.
Na 52. jednání Rady města Adamova konaném dne 17. 5. 2021 schválila Rada města
Adamova navrhovaný stavební záměr „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“.
Dále byly schváleny smlouvy budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a fy Správa železnic, státní organizace, a fy EG.D, a.s.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o
výpůjčce č. 02/2021/SV s Lucií Zavažanovou,
na výpůjčku části nemovitosti bez č.p./č. e.
stojící na pozemku p. č. st.533 v k. ú. a obci
Adamov.
Bylo rozhodnuto, že se město Adamov bude
spolupodílet na konání akcí „Gulášový festival
a Rocková letní noc 2021“ konaných dne 24. 7.
2021 a kulturní akci spolku KOLO-KOLO konané dne 24. 6. 2021.
Byl schválen koncept zápisu do kroniky města Adamova za rok 2020.
Rada města Adamova vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku parc. č. 548/1
a schválila záměr pronájmu.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2021 dle písemného
materiálu a následně schválila změnu rozpisu
rozpočtu č. 6/2021.
Rada města Adamova schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s
epidemií COVID-19 ve výši 312.196 Kč, na základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 30. 4. 2021. V návaznosti na to bylo přijato Rozpočtové opatření
č. 4/2021.
Byla schválena smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Adamov a ABLE agency, s.r.o.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o odstranění odpadů se společností P-D
Refractories CZ, a.s.
Na závěr byl schválen záměr zřídit ve školním roce 2021/2022 přípravnou třídu pro děti
s odkladem školní docházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
1. 6. 2021 Josef Hloušek, 86 roků
2. 6. 2021 Marie Brožová, 70 roků
6. 6. 2021 Jarmila Lišková, 75 roků
7. 6. 2021 Antonín Šebek, 75 roků
9. 6. 2021 Františka Králíčková, 92 roky
12. 6. 2021 Jiřina Matějková, 82 roky
12. 6. 2021 Marie Kocmanová, 80 roků
13. 6. 2021 Jiřina Zahradníčková, 93 roky
15. 6. 2021 Pavel Cinkl, 70 roků
18. 6. 2021 Rostislav Hanzlík, 83 roky
19. 6. 2021 Alois Neckař, 81 rok
20. 6. 2021 Ludmila Bohatcová, 75 roků
21. 6. 2021 RNDr. Karel Truhlář, 70 roků
25. 6. 2021 Miroslav Ptáček, 82 roky
28. 6. 2021 Ing. Miloš Hladký, 91 rok
28. 6. 2021 Květoslava Nezvalová, 87 roků
28. 6. 2021 Pavel Prudík, 75 roků
29. 6. 2021 Marie Ondrová, 75 roků
Úmrtí
1. 6. 2021 Antonín Nečas, roč. 1935
3. 6. 2021 Jaromír Bureš, roč. 1944
18. 6. 2021 Vladimír David, roč. 1959

Informace o zajištění SPOD na
Městském úřadě v Adamově

„Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly
rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak,
jako by neměli děti.“
L. N. Andrejev
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je povinnost chránit dítě a jeho zájmy. Povinnost dětem
pomoci a v případě nouze jejich situaci řešit má
každý z nás. Nejvíce je však možné tuto péči
zajistit prostřednictvím aktivit státní správy, samosprávy a soudů, ve spolupráci se školskými,
zdravotnickými zařízeními a policií.
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) jako obecní úřad obce s rozšířenou
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působností podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů je pro obec Adamov
Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, tel. 516 775 230, e-mail:
ksedlakova@blansko.cz.
Webové stránky: http://www.blansko.cz/meu/
odbor-socialnich-veci/socialne-pravni-ochrana-deti
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako
obecní úřad dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, je Městský úřad
Adamov, odbor sociálních a správních věcí, vedoucí odboru Mgr. Dobra Moserová, Pod Horkou
101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, e-mail:
social@adamov.cz,
Webové stránky: http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/spod
Z hlediska preventivní a poradenské činnosti
je Městský úřad Adamov povinen zejména:
• vyhledávat děti, které to potřebují a na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje především (tj. jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti
plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávající nebo zneužívají práva plynoucí z této odpovědnosti, byly svěřené do výchovy jiné osoby
odpovědné za výchovu, vedou zahálčivý nebo
nemravný život, dopouštějí se opakovaně útěků,
na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou
ohroženy násilím, umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči, jsou žadateli o udělení
mezinárodní ochrany…),
• působit na rodiče, aby plnili svoje povinnosti,
• projednat s rodiči odstranění nedostatků ve
výchově,
• projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
• sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno přístupu dětí do prostředí,
které je pro ně ohrožující,
• poskytnout rodičům na žádost poradenství
při uplatňování nároků dítěte,
• oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností všechny okolnosti, který se týkají
dítěte, na které je ochrana zaměřena především.
Dále je:
• v případě, že se dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů
nebo jejich hospitalizace, povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, zpravidla dá
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při zajištění této péče přednost příbuznému
dítěte,
• povinen podávat soudu a obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte a na žádost poskytovat další údaje
v rozsahu daném zákonem o sociálně-právní
ochraně dětí,
• v souvislosti s plněním úkolů podle zákona o
sociálně-právní ochraně dětí oprávněn navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
dítěte, je-li to třeba pro ochranu práv dítěte.
Jako obec v samostatné působnosti je Městský úřad Adamov povinen vytvářet předpoklady
pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost rodičů a dětí.
V případě jakýchkoliv podnětů nebo potřeby
nás neváhejte kontaktovat.

Univerzita třetího věku MU
neztrácí dech
Je tomu již více než rok, co přednáškové sály
Masarykovy univerzity zavřely své brány a celý svět
zahalily roušky a respirátory. Vzdělávání seniorů na
Univerzitě třetího věku MU však volně dýchá dál.
Jen probíhá na místě, jenž je pro nás i pro naše
účastníky velikou výzvou – v online prostoru.
U3V MU se však této výzvy chopila se ctí a posluchači aktuálně sledují zpoza obrazovek svých
počítačů přednášky dlouhodobých, krátkodobých
tematických i jazykových kurzů. Výuka probíhá na
uživatelsky velmi jednoduché platformě YouTube,
nebo v aplikaci Microsoft Teams, jež nabízí i možnost interakce a vstupu do diskuze s vyučujícími.
Snažíme se, aby byla výuka po technické stránce
co nejjednodušší, poskytujeme proto posluchačům po celou dobu trvání kurzů podrobné návody
i telefonickou podporu. Přestože bychom návrat
k prezenčnímu režimu velice uvítali, s online výukou máme již bohaté zkušenosti, jež chceme i nadále rozvíjet a postarat se, aby byli naši posluchači
maximálně spokojeni.
I pro akademický rok 2021/2022, který zahájíme
v říjnu, jsme připravili několik dlouhodobých kurzů.
Bude možné přihlásit se například do tříletého cyklu Všeobecně zaměřeného kurzu, který je připravován ve spolupráci se všemi fakultami MU a skvěle
se hodí pro zájemce o všeobecný přehled. Kurz je
zakončen slavnostní promocí, během níž posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s
názvem Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení, jehož tématem budou

umělecká díla od raného novověku po současnost.
Kurz navazuje na úspěšné cykly ve spolupráci se
Seminářem dějin umění FF MU a je taktéž zakončen slavnostní promocí. Nabízíme ale také jednoleté kurzy, mezi které patří Kulturní dědictví a památkové péče na Moravě, jejž pořádáme ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, a také kurz Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.
Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v období od října do května. Pro posluchače přihlášené do
dlouhodobých kurzů čeká během akademického
roku i široký výběr kurzů krátkodobých s nejrůznější tematikou, například astronomii, genealogii, kybernetickou bezpečnost nebo kurz o Jižní Americe
a mnoho dalších. Nudit se u nás tedy rozhodně
nebudete!
Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit je
nutné pouze jednorázové zápisné, které pro celý
akademický rok činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování naleznete na webových stránkách www.
u3v.muni.cz, kde v brzké době upřesníme, zda bude
přihlašování, a i samotná výuka, probíhat prezenční
či elektronickou formou.
Kolektiv U3V

Informace k provozu koupaliště

V letošním roce se mohou návštěvníci těšit z
dalších nově vytvořených travnatých ploch pro
slunění, zdarma jsou slunečníky, které jsou rozmístěny kolem bazénu.
K disposici je beach volejbalové hřiště s písčitým povrchem, pro naše děti věž se skluzavkami,
šplhací prvky, pískoviště a houpačky.
Součástí koupaliště je i provozní budova s veřejným pánským a dámským WC, místností pro
plavčíky (ošetřovna) a prostory občerstvení. Samozřejmostí je převlékárna.
Občerstvení v letošním roce zajišťuje Restaurace Hradní.
Ceník pro rok 2021:
Celodenní vstupné
rodinné (max. 2 dospělé osoby a
2 děti od 3 do 15 let)

100 Kč

dospělí

50 Kč

děti 3–15 let, důchodci

30 Kč

Vstup po 14. hodině
dospělí

30 Kč

děti 3–15 let, důchodci

20 Kč

Kondiční plavání od 19:30 do
21:00

20 Kč

Děti do do 3 let mají vstup zdarma
Pronájem lehátka

30 Kč/1 ks

Těšíme se na Vás.
Odbor Správy majetku města

Letošní sezóna byla zahájena v pátek 25. 6.
2021.
Otevírací doba je každý den tj. pondělí až neděle od 9:00 – do 21:00 hod.
V případě nepříznivých klimatických podmínek,
havárie či technické poruchy bude areál uzavřen.
Každý den, kdy je otevřeno, probíhá od 19:30
hod. do 21:00 hod. kondiční plavání.
Ukončení provozní sezóny 2021 je plánováno
na 30. 8. 2021.
V areálu koupaliště je plavecký a dětský bazén,
instalováno je také několik vodních prvků – vodní
hřib, protiproud, masážní trysky, dnová vzduchová masáž.

Kalendář na rok 2022 již brzy
v prodeji
Město Adamov vydalo na rok 2022 kalendář
Adamov – Horka. Kalendář je čtrnáctidenní stojánkového formátu (cca A4). Kalendář bude ke
koupi na pokladně městského úřadu, v MKS a
příležitostně na akcích ve Společenském centru
MKS.
Dostupnost kalendáře a případně další prodejní místa budou upřesněna v zářijovém čísle Adamovského zpravodaje, na webových stránkách
města a infokanále města Adamova.
Prodejní cena stolního kalendáře Města Adamova na rok 2022 bude činit 80,30 Kč + standardní sazba DPH. K prodeji bude cca od začátku července.
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OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V PRAXI!
60 %
železné kovy

26 %
plasty

4%
neželezné kovy
(hliník, měď)

2%
sklo
chladicí
medium a olej
a jiné škodlivé
látky

6%

2%

nevyužitelné
součásti

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!
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www.elektrowin.cz

O lidech z Adamova
Petr Hurdes
Mnozí jej znají z plesů, svateb či vítání občánků.
Málokdo již však tuší, že jeho hudební dosah je daleko větší.
Narodil se v roce 1975 a pochází z Adamova.
S hudbou začínal již v dětství, kde si ho v mateřské
školce vybral jako talentovaného chlapce pan učitel Volejník z Adamovské LŠU. Tehdy jako adepta
hry na housle. Při návštěvě adamovské lidové školy
umění však s maminkou učitele nezastihli, a proto
zaklepali na vedlejší dveře, kde se vyučovala hra
na klavír, který měli Hurdesovi doma. Tehdy na něj
hrávala Petrova sestra Soňa. Volba byla jasná. Sou-

běžně s klavírem chodil i do sborového zpěvu na
ZŠ Adamov pod vedením pana učitele Opatřila. Ve
dvanácti letech ke klavíru přidal ještě baskřídlovku,
na kterou později hrál s dechovou hudbou Adamovských strojíren.
Ve druhé polovině osmdesátých let začali s kamarádem Martinem Krupicou a dalšími adamovskými teenagery hrát ve formaci Farao. Tu zaštiťoval tehdejší závodní klub strojíren. První koncert za
klávesami odehrál na svazáckém večírku v Závodním klubu Adamov. Bylo to první veřejné vystoupení skupiny. Klávesy si od té chvíle zamiloval.
Před vojnou přišla první nabídka do zábavové kapely a pak jich Petr Hurdes vystřídal několik. V té
době pracoval v Adamovských strojírnách. Nejdříve na generální opravně a po vojně v nářaďovně.
V té době si dodělal dálkově maturitu a přešel do
adamovské tiskárny Grafex.
Na začátku devadesátých let ho oslovila hudba
vytvářená na počítačích a po koupi prvního počítače Atari ST začal sám hudbu nahrávat. Postupem
času začal pracovat v nahrávacím studiu Surf v
Blansku, kde se začala odvíjet jeho další životní
cesta profesionálního hudebníka. Letos se už živí
hudbou 23 let.
Po odchodu ze studia začal hrát v duu Tom Sawyer Band s Janem Gajdošem, se kterým už hrávali ve skupině Kandidát Rock. Začali se živit jako
hudebníci na svatbách, oslavách a jiných akcích.
Petra nikdy nebavilo dělat stále jednu práci. Proto si
v roce 2006 založil internetový obchod na hudební
podklady midistars.cz a měl velký úspěch. Dodnes
patří k největším a nejvyhledávanějším výrobcům
podkladů v ČR. Na svém kontě jich má kolem tisícovky. Dalším posunem bylo vlastní nahrávací studio pod názvem PH Records. První skladby nahrával v ložnici blanenského panelákového bytu dva
plus jedna se známým propagátorem brněnského
hantecu Honzou Žankem Hlaváčkem. Poté mu kamarád nabídl prostory v suterénu rodinného domu,
kde CD dokončili. Nyní má studio kousek od domu
a spolupracuje s řadou hudebníků, umělců a také
s divadly.
Jeho skladatelská stopa zní také z rádií a regionálních infokanálů, v reklamních spotech a znělkách. Nedávno se objevil i na televizní obrazovce
jako zpěvák Pedro. Nyní za vydatné pomoci hudebníka a textaře Libora Machaty a Honzy Hlaváčka
dokončil své debutové album s názvem Toužím. V
součastnosti dokončuje nahrávání klipů pro televizi
Šlágr k osmi skladbám z nového nosiče a jak říká
sám…. Uvidíme kam jej dále vítr zavane.
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Vzpomínky
Dne 26. června jsme vzpomenuli šesté výročí dne,
kdy nás opustil náš milovaný manžel a dědeček, pan
Jaromír Pilát.
Všem, kteří si jej společně
s námi připomněli, děkují
manželka, maminka, sestra
a synové s rodinami.

Dne 11. července uplyne 9 let, co nás navždy
opustila naše nejdražší maminka, babička a
prababička paní Květoslava Fialová.
Dne 29. července uplyne 30 let, co nás navždy
opustil náš nejdražší tatínek, dědeček a pradědeček pan Leopold Fiala.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte prosím
s námi.
S láskou a úctou vzpomínají děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 11. července si
připomeneme 6. smutné
výročí úmrtí pana Milana
Poslušného.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.

Dne 22. července uplyne
rok, co nás opustila naše
maminka, babička a manželka Marie Havlíčková,
rozená Trávníčková.
Všichni kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte si s námi.
S láskou vzpomínají manžel, synové a dcera s rodinami.
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V červenci a srpnu letošního roku by se naši rodiče Miroslav Hanskut a Marta Hanskutová dožili
90 let.
Kdo jste je znali, vzpomeňte si na ně s námi.
Dcera Dáša a syn Mirek s rodinami.
Dne 7. srpna t. r. si připomeneme nedožité 85. narozeniny naší maminky a babičky, paní Marie Ambrožové.
Vzpomínku děkují dcery
Jitka a Helena s rodinami.

Smutné oznámení
Dne 18. 6. 2021 nás náhle a
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
syn a bratr, pan Vladimír
David.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu, prosím, tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá zarmoucená rodina.

Blahopřání k šedesáti letům
společného života
Miroslav a Helena Ptáčkovi byli oddáni dne
24. 6. 1961 na brněnské Nové radnici. Dne 24.
6. 2021 oslaví 60 let společného života. Gratulujeme.

Kultura

Pozvánka: Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
pod Světelským oltářem v Adamově v neděli
dne 15. srpna 2021.
Srdečně Vás zveme na neděli 15. srpna 2021
do kostela svaté Barbory v Adamově k příležitosti oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Program:
• 15:30 – Rozezpívání souboru Šafrán před
kostelem sv. Barbory
• 15:45 – Zpívají a hrají členové chrámového
sboru sv. Barbory
• 16:00 – Slavnostní mše svatá pod Světelským oltářem
• 17:00 – Dyž muzika zahraje – vystoupení slováckého souboru Šafrán Brno

Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikátní historické a umělecké památky,
díky které se Adamov řadí mezi významná mariánská místa.
K dispozici bude zázemí fary a Pramen Světla
Matky Boží.

Pouť po moravské části stezky
Romea Strata
Moravskou etapu stezky Romea Strata zahálili
věřící 16. května na Velehradě mší svatou s po-

žehnáním. Jejich putování skončilo v pátek 21.
května u Mikulova, kde předali štafetu rakouským poutníkům. Celá stezka vede od Pobaltí až
do severoitalské Aquilei. Cestu prošlápli letos
historicky poprvé.

Zlatá zastávka
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 Zlaté zastávky na červenec 2021
Téma měsíce: Poznáváme Česko.
Připravujeme (realizace dle platných nařízení
vlády):
Workshop vaření: České speciality (na přání i
světové speciality).
Speciální akce: Laser game, ZOO Brno, hrad a
zámek Boskovice, výlet na přání.
Tvoření: společný projekt Naše Česko, kvízy, hry
a soutěže venku.
Další: promítání filmů, malování putovních kamínků, turnaj ve fotbálku.
Program Zlaté zastávky na srpen 2021
Téma měsíce: Poznáváme Česko.
Workshop vaření: České speciality (na přání i
světové speciality).
Speciální akce: výlet do Prahy, parník + hrad Veveří, Špilberk, jeskyně v Moravském krasu + propast Macocha.
Tvoření: společný projekt Naše Česko, kvízy, hry
a soutěže venku.
Další: promítání filmů, malování putovních kamínků, Dej věcem druhou šanci (blešák).
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb nebo na telefonu 733 741 732
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuálním vládním nařízením.
Těšíme se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Ohlédnutí za Nocí kostelů 2021

Městské kulturní středisko

Opletalova 345/22, 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/

Uzavření knihovny
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 –
knihovna oznamuje čtenářům a návštěvníkům,
že knihovna bude v době od 19. 7. do 15. 8. 2021
UZAVŘENA z důvodu čerpání řádné dovolené.
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» Kino v Adamově
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
pořádá LÉTO S BIOGRAFEM LÁSKA.
Čtyřikrát vás pozveme do letního kina, které
vám nabídne čtyři filmy pro zpříjemnění letních
dní.
Začátek promítání: ve 21:15 hodin.
Místo promítání: hřiště u ZŠ Ronovská, Adamov.
Viz program na této straně.

Prázdninová pozvánka do
divadla...
O prázdninách vás pozveme také k návštěvě
Městského divadla Brno, a to 24. srpna 2021 (od
19 hodin) na představení PRVNÍ RANDE (muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů, evropská premiéra).
Co všechno se může stát na prvním rande naslepo? O čem mluvit? O práci, o bývalých partnerech,
o vlastních obavách, zklamáních? Není to k zbláznění: přemýšlet o tom, zda je pro vás ten druhý
dost dobrý a jestli vy jste dost dobří pro toho druhého – a u toho se snažit uvolněně bavit? A hlavně – kdo má nakonec zaplatit účet?
Přihlášky: na č. t. 607 518 104, nebo e-mailu
mks@mks-adamov.cz

Fotografická soutěž
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 vyhlašuje další ročník soutěže
„O nejzajímavější fotografii z letošní dovolené“ DOVOLENÁ 2021.
Už v průběhu prázdnin můžete do MKS Adamov
doručovat zajímavé fotografie, které vystihují
právě tu vaši dovolenou.
Uzávěrka soutěže je 17. září 2021. V říjnu se opět
můžete zapojit do hodnocení fotografií přihlášených do této soutěže.
Výsledky soutěže „Dovolená 2020“:
1. místo		
B. Kamba
2. místo		
E. Pilitowska
3. místo		
J. Vystrčil

Upozornění
Rádi bychom vás o prázdninách pozvali také na
výlet za poznáním. V době uzávěrky tohoto čísla
Adamovského zpravodaje však ještě nemáme
potvrzenu dopravu. Proto informaci k výletům
najdete na webových stránkách MKS – www.
mks-adamov.cz.

Vítězný snímek fotografické soutěže Dovolená 2020
Bohumila Kamby nazvaná Dovolená s andělem

Městské kulturní středisko Adamov 30. června 2021 PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
připravilo
Vstupné: děti do 15 roků zdarma, ostatní 80 Kč

LETNÍ PROMÍTÁNÍ

9. července 2021 ŠARLATÁN
Vstupné 80 Kč.
1. srpna 2021 BÁBOVKY
Vstupné: 100 Kč
22. srpna 2021 MATKY
Vstupné: 100 Kč
Začátek promítání vždy ve 21:15 hod. na hřišti
u ZŠ Ronovská Adamov.
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Dne 7. srpna t.r. si připomeneme nedožité 85. narozeniny naší maminky a babičky, paní Marie
Ambrožové. Za vzpomínku děkují
dcery Jitka a Helena s rodinami
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”POHÁDKY POD STRÁNÍ”

/pohádky pro nejmenší – O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce/

DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY
22. července 2021 v 17:00 h. na hřišti u ZŠ Ronovská
Účinkují: Michaela Danielová a Zdeněk Ševčík

Vstupné dobrovolné.

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22
Také mezi svými poklady najdete kamínek či obrázek označený
monogram M.Z.? Pak ho jistě zdobí nějaká kytice, květinka, víla,
vodník, čertík nebo jiná pohádková bytost.Ty totiž paní Marta
Zvěřinová kreslila a malovala nejraději.
K mnoha z nich připsala verš nebo zamyšlení, přidala milý
pozdrav či blahopřání a poslala přátelům a známým k jejich
narozeninám, svátku nebo jen tak, pro radost.
V roce 2020 jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny
paní Marty Zveřinové. Doba nám nedovolila uspořádat
setkání ani plánovanou výstavu, a tak doufáme, že letos se
přesně v den jejího narození setkáme a společně s dcerou
Leou na paní Martu Zvěřinovou zavzpomínáme.
Přijměte proto pozvání na setkání pořádané u příležitosti vernisáže výstavy prací Marty Zveřinové
dne 29. července v 18:00 hodin v prostorách MKS Adamov (Ptačina – ul. Opletalova 22).

Obrázky pro radost Marty Zvěřinové

Výstava se koná ve dnech 29. 7. - 6. 8. 2021. Navštívit ji můžete v pracovních dnech a v neděli
v době od 14:00 do 17:00 hodin v salonku MKS na Ptačině.
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22
pořádá setkání u druhé knihy Jany a Zuzany Nováčkových

PŘÍRODNÍM RÁJEM, ADAMOVSKÝM KRAJEM
Setkání se koná 20. července 2021 v sále MKS Adamov (na Ptačině)
v 17:30 hodin.
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Vstupné dobrovolné.

Významné výročí
Vzpomínka na Leonida
Pribytkova
Zemřel před 50 lety v Podhradí nad Dyjí.
Jméno nezní česky, ale téměř celý život prožil
v Československu. Narodil se 1. dubna 1895 na
Ukrajině v Charkově. Vystudoval veterinu, ale nepříznivé životní podmínky ho přinutily k odchodu do
zahraničí.
První delší zastávka byla v Ostravě. Živil se hrou
na kytaru a zpěvem. Krátký čas působil v Moravskoslezské opeře. Kromě veteriny se také věnoval
studiu zpěvu. V Ostravě ho poznal dirigent a později i ředitel brněnské opery František Neumann. Na
jeho podnět přešel Pribytkov do Brna, kde vystudoval konzervatoř a působil v opeře jako sólista. Nastudoval kolem stovky rolí. Nezapomenutelný byl
jeho Vodník v Dvořákově Rusalce.
Také koncertoval, proto ho pozvali kulturní činitelé i do Adamova. Vánoční koncert se málem
nekonal, protože klavírista onemocněl. Pořadatelé
požádali zdejší profesorku hudby, slečnu Ludvíku
Musilovou, o výpomoc. Ta ráda vyhověla a potom
pozvala milého hosta na sváteční večeři, protože
nechtěla, aby v tento čas byl sám – bez rodiny. Toto
setkání bylo v roce 1925 a o rok později se v říjnu
v kostele svaté Barbory v Adamově konala svatba,
kde si Ludvika a Leonid řekli své „ano“ na celý život.
Při svých návštěvách v dalších letech rád přijímal
Pribytkov častá pozvání, aby zazpíval při slavnost-

ních mších ve zdejším kostele. Patřil do trojice
známých operních sólistů – L. Pribytkov, V. Halíř, Z.
Kroupa – kteří tuto tradici ctili řadu desetiletí.
Ještě jedno místo na Moravě bylo pro Pribytkova
významné. Byl náruživý rybář. Zamiloval si Dyji a
jezdil na prázdniny do Podhradí nad Dyjí u Vranovské přehrady, kde si po válce koupil domek přímo
na břehu řeky, kde prožil i poslední roky v důchodu.
Tak se uzavřel kruh tří, pro něho nejmilějších míst
v životě. Je to až symbolické, že tato místa byla pro
něho důležitá po celý život, ale prošel jimi i po smrti. V Podhradí nad Dyjí před 50 lety 20. srna 1971
zemřel. V Brně v Janáčkově divadle se s ním kolegové, rodina a vděční ctitelé rozloučili a po smrti
manželky Ludviky spočinuli společně s rodinou
na starém hřbitově v Adamově v hrobě Musilů a
Svobodů, jak si to oba přáli. Jsou ještě v Adamově pamětníci, kteří si i po tolika letech vzpomenou.
Děkuji.
Květa Svobodová

Igor Kozlovský – nedožité 90.
narozeniny
Narodil se 29. července 1931 v Prešově. Od
mládí měl zálibu ve výtvarné práci. Odborné studium absolvoval na uměleckoprůmyslové škole v
Brně. Během svého života pracoval jako výtvarník
v propagačních odděleních různých firem. Jeho
poslední a nejdelší zaměstnání bylo v Adamovských strojírnách v Adamově, kam nastoupil v únoru 1978 a současně se stal občanem Adamova. V
březnu 1978 se oženil s pracovnicí Adamovských
strojíren - odd. OTS (předváděcí středisko) Miladou
Reitzenthalerovou. Spolu vychovávali dceru Elenu.
V adamovském závodě pracoval až do odchodu do
důchodu. Zemřel 10. února 1998 v Brně. Manželka i
dcera se později z Adamova odstěhovaly.
Igor Kozlovský samostatně tvořil při zaměstnání v Adamově. Věnoval se kresbě a hlavně koláži, oblíbil si papírové a PVC folie, z nichž různými
barevnými kombinacemi a zpracováním, např. intarzováním, řezáním do hloubky nebo vrstveným
lepením a řezáním do jednotlivých barev vytvářel
celé kolekce zdařilých koláží. Zajímaly ho hlavně
figurální motivy, ale i geometrické a kaligrafické
kompozice. Velkým inspiračním zdrojem mu byla
japonská grafika a japonská kultura vůbec. Vytvořil
cyklus evropských lidových krojů, ale i stylizované
postavy ze Severní a Jižní Ameriky, Orientu a různých historických epoch. Na výstavách jsme obdi17

vovali jeho koláže zejména z japonského prostředí.
Svým zvláštním a osobitým výtvarným uměním doplňoval výtvarná, většinou malířská díla ostatních
výtvarníků - členů výtvarného kroužku ZK ROH Adamovských strojíren.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Igor Kozlovský – koláž

JB

Jaroslav Zelík – 100. výročí
narození
Jaroslav Zelík se narodil 16. 7. 1921 v Soběchlebích u Lipníku nad Bečvou. Zde také prožil dětství
a mládí. Vyučil se dřevomodelářem u firmy Vaverka v Lipníku, kde po vyučení začal pracovat jako
modelář. Po válce absolvoval strojní průmyslovou
školu a v roce 1948, v rámci náboru, nastoupil do
Škodových závodů v Adamově. Zde pracoval jako
konstruktér, později přešel do oddělení normalizace, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
Společensky aktivní byl Jaroslav Zelík již od mládí. Věnoval se sportu, především fotbalu, nejdříve
jako hráč a trenér, později jako rozhodčí. S přibývajícími léty převážil zájem o výtvarné umění, kulturu a
vlastivědu, kterým se věnoval s plným nasazením.
Byl také vedoucím ve Skautu, kde také uplatňoval
své nesporné organizační schopnosti. Měl rád lidi
a jejich společnost. Byl spoluzakladatelem Historicko-vlastivědného kroužku při ZK ROH a jeho
dlouholetým předsedou. Cílem jeho vlastivědné
práce bylo rozšířit poznávání regionu a seznamovat s těmito poznatky širší veřejnost. Se spolupracovníky vydával časopis Vlastivědné zprávy
z Adamova a okolí. Časopis vycházel v letech 1957
až 1972. V samostatné knižnici, která vycházela
při časopisu, bylo vydáno 45 titulů. Svými články a
příspěvky sem přispívali mnozí uznávaní odborníci a znalci historie. Velmi oblíbené byly poznávací
zájezdy, které organizoval a na které se účastníci
18

dlouho předem těšili. Vlastivědné přednášky rozšiřovaly znalost místních pamětihodností (studánky,
památníky apod.) i vědomosti o památkách v republice (např. větrné mlýny na Moravě). Stal se
členem, později místopředsedou, Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, svými články přispíval do
Vlastivědného věstníku moravského i do firemního
a regionálního tisku.
V mládí byl Jaroslav Zelík aktivním výtvarníkem.
S přibývajícími léty a časovým vytížením přešel na
činnost organizační a sběratelskou. Připravoval výstavy výtvarného umění, které byly navštěvovány
milovníky umění z Brna i širokého okolí. Vystavovali zde renomovaní umělci z celé republiky, někteří i
ze zahraničí. V pozadí nezůstalo ani představování
umělců spjatých s regionem. Vernisáže výstav byly
obohacením kulturního života Adamova. V rámci
zájmové činnosti byl několik let předsedou Závodního klubu ROH Adamovských strojíren. Jaroslav
Zelík se zapojil do činnosti Klubu přátel výtvarného
umění, Svazu přátel grafiky a krásné knihy. Stranou
nezůstal ani zájem o divadlo. Za jeho předsednictví
se v závodním klubu konaly ochotnické divadelní
festivaly.
Věnoval se také sběratelské činnosti – od zápalkových nálepek, pohlednic, filatelie, numismatiky,
výtvarného umění, hlavně exlibris, PF až po grafiku.
Po odchodu do důchodu pracoval ve výboru klubu
důchodců v Adamově I.
V posledním období života, vzhledem k vážnému
onemocnění, se musel Jaroslav Zelík veškerých aktivit vzdát a zpovzdálí sledoval pokračování svého
díla. Zemřel 1. května 2003. Za celoživotní činnost
v oblasti kultury a historie regionu obdržel Jaroslav

Zelík v říjnu 2001 čestné občanství města Adamova. Jeho zásluhy na poli vlastivědné práce ocenila i
Muzejní a vlastivědná společnost a další instituce.
Pan Jaroslav Zelík celý svůj život a veškerý
svůj volný čas obětoval práci pro veřejnost hlavně v kulturní oblasti. Člověk se neubrání obdivu, co
všechno a kolik mnohdy i mravenčí práce se svými
přáteli a pomocníky vykonal a přitom všem nikdy
nezapomínal na svoji ženu a svoji dceru, které nade

Ze školních tříd
A je tu červen!

Školní rok se překulil jako barevný míček a už
tu máme červen.
Začínáme „Týdnem dětské radosti“, který se
nám opravdu vydařil. Každý den byl jiný a něčím
zajímavý. Házeli jsme raketou, prošli pohádkový
les plný pohádkových bytostí, uskutečnili jsme
turistický výlet k „Sedmi dubům“, kreslili na chodník před mateřskou školou a v pátek jsme se zúčastnili programu s živým pejskem “Hrajeme si
s Bastíkem“.
Dne 17. 6. proběhlo „Loučení s předškoláky“.

všechno miloval.
Vzpomíná rodina, členové Historicko-vlastivědného kroužku a adamovští občané.
Zpracoval PhDr. Jaroslav Budiš
předseda Historicko-vlastivědného kroužku
a doplnila JM-Z

Akce proběhla na školní zahradě se všemi dětmi
i jejich rodiči. Pasování předškoláků na školáky
předcházelo plnění různých úkolů na stanovištích společně s rodiči. Na závěr se rozjela diskotéka, kterou si pro nás připravil Petr Toman.
Nezapomněli jsme vyhodnotit celoroční hru
„Se Sokolem do života“. Děti za splnění fyzických i vědomostních úkolů získaly diplom, medaili a nafukovací míč.
A teď už se všichni těšíme na léto a radovánky
s ním spojené!
Zaměstnanci a děti MŠ Komenského Adamov

Ze sportu
Termíny ligových open turnajů
v pétanque
Červenec druhá neděle – 11. 7. 2021
Červenec čtvrtá neděle – 25. 7. 2021
Začátek je vždy ve 14 hodin.
Bližší informace - prezident spolku FENYX pétanque Adamov Jiří Hromek mobil 732986408.

Spartak Adamov, z. s.,
turistický oddíl KČT
Ohlédnutí za vycházkou kolem vodních nádrží
Nové mlýny
Vycházku 19. května kolem vodních nádrží Nové
Mlýny jsme zahájili v obci Bulhary.
Zastavili jsme se také u památníku jedenatřice19

ti rakvickým dětem, které utonuly v řece Dyji v roce
1936 na školním výletě, když se s nimi převrhl vor.
Náhrobek se jmény zemřelých obci věnoval první
československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Celá trasa vedla po rovině a měřila 12 km. Ukončena
byla v Šakvicích.
Za příznivého počasí se účastnilo 13 turistů a 1
host, vedla Irena Antoszewska.
Ohlédnutí za Putováním po Svatojakubské cestě
Ve středu 26. května jsme zahájili putování po Jihomoravské Svatojakubské cestě ze západu do Brna.
Trasa vedla z Mohelna po modré turistické značce
kolem hadcové stepi k Mohelenskému mlýnu. Potom
nás červená značka dovedla na vyhlídku Na Babách.
Cestou jsme si užili snad všechny typy terénu. Příjemné lesní cestičky, asfalt, kořeny, kameny, bláto, nahoru
- dolů. Procházeli jsme kolem řeky Jihlavy, z několika
vyhlídek se nám naskytl překrásný pohled na téměř
pohádkovou ale místy i poničenou přírodu.
Cestu jsme ukončili v městyse Biskoupky, odkud
budeme pokračovat druhou etapou do Ivančic.
Pěkné počasí přálo 10 turistům, z toho 2 hostům,
v náročném terénu jsme ušli 13 km.
Připravila a vedla Irena Antoszewska.
Ohlédnutí za vycházkou z Deblína do Tišnova
V sobotu 12. června jsme se vypravili na vycházku
z Deblína do Tišnova.
Deblín je zmiňován ve dvanáctém století, v té době
zde byl postaven hrad a románská hradní kaple, které
byly zničeny v průběhu třicetileté války. Kostel Svatého Mikuláše pochází ze 14. století, kdy byli majiteli
Deblína páni z Boskovic, kteří jej v 15. století prodali
městu Brnu.
Dneska zde žije asi 1000 obyvatel.
Městečko je obklopeno rozlehlými lesy, kudy vedla
naše trasa. Šli jsme po příjemných polních a lesních
cestách. Bohužel, během těžby byly zničeny některé
turistické značky, takže jsme mírně bloudili.
Za příjemného počasí se zúčastnilo 17 turistů,
z toho 1 host.
Připravila Irena Antoszewska, vedla Marie Tejkalová, ušli jsme 11 km.
Pozvánky na turistické vycházky:
• Vycházka na hrad Veveří
vycházka se uskuteční v sobotu 7.8.2021
délka vycházky: 5 nebo 10 km
Trasa: Vev. Bítýška - přístav - Mečkov - hrad Veveří
Terén: pohodový
Tam: ČD Adamov Os 7.40 hod., Brno Žid. Os 7.57
hod.,
Kuřim žel. st. Bus č. 312 v 8.23 hod.
Zpět: Veveří Bus č.303 ve 13.27 hod., dále po ho20

dině
Jízdenka IDS JMK : 6 zón
Vycházku vede: Tonda Procházka
• Vycházka na rozhlednu Akátová věž a meruňkový jarmark v Židlochovicích
vycházka se uskuteční v sobotu 10.7.2021
Délka vycházky: 6 km
Trasa: Židlochovice – rozhledna Výhon
terén: zvlněný
Tam: ČD Adamov Os 7.40 hod., Brno Os 8.40 hod.
Zpět: Židlochovice Os 12.54 hod., dále po hodině
Jízdenka: IDS JMK 2x6 zón
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Střípky z historie
adamovského sportu, 49. díl
V sezóně 2006/07 okusili Hornets poprvé start
v nejvyšší šipkařské soutěži – superlize. V ní startovalo 16 družstev z celé republiky. Po základní části
tvořené jedním utkáním s každým soupeřem, tedy po
15 kolech, v této soutěži Adamov zvítězil a kvalifikoval se do druhé fáze, v níž se utkaly týmy z horní poloviny tabulky vylučovacím způsobem. V ní však Hornets podlehli již v prvním kole a tedy skončili celkově
ve čtvrtfinále. V oblastní 1. lize obsadili 3. místo. Tato
umístění jim dala právo ke startu v Poháru družstev,
kde sice skončili v osmifinále, ale podlehli v něm pozdějšímu vítězi. Na mistrovství ČR družstev se Hornets
probojovali až do semifinále, čímž obsadili dělené
3. místo. Tento tým také startoval v Evropském poháru družstev, který probíhal v Praze při mistrovství
Evropy. Nastoupilo v něm 50 družstev ze 22 zemí. Po
třech vítězných zápasech skončili Hornets po porážkách s mistry a vicemistry ČR před branami osmifinále. V turnajích jednotlivců a dvojic si nejlépe vedlo duo
A. Mrva a M. Réda, které v konkurenci 221 soupeřů
skončilo třinácté. V republikovém žebříčku roku 2007
byla tato dvojice klasifikována na 5. místě, z jednotlivců byli nejlepší na jeden rok hostující přední český
hráč Jiří Vorsa, a to na 2. místě, a sedmý J. Bednařík. Do zápasů družstev se po delší době zapojil opět
P. Crha, novými hráči byli Miroslav Dobrovolný a Lukáš Zbojek.
Při druhém startu v extralize obsadili Hornets
11. místo. Naopak v 1. lize Brněnska v ročníku
2007/08 zvítězili a nechali těsně za sebou tradičního
rivala Rakol Brno. Také v Poháru družstev si polepšili. Ve čtvrtfinále porazili loňského vítěze a konečným
stupněm bylo tentokrát semifinále, v němž jim stopku vystavil tým, který nakonec v této soutěži zvítězil.
Od tohoto ročníku byl do družstva zařazen Antonín
Kišner. Na základě předních umístění, mezi nimiž
bylo i vítězství, dosažených na vrcholných turnajích

byli tři hráči adamovského týmu J. Bednařík, A. Mrva
a M. Réda nominovaní mezi 32 hráčů, kteří si na kvalifikačním turnaji mohli vybojovat právo reprezentovat
Českou republiku na mistrovství Evropy.
V sezóně 2008/09 startovali Hornets pouze v oblastní 1. lize, v níž skončili na 3. místě. V celostátním
Poháru družstev po dvou vítězných zápasech přišla
porážka v osmifinále. Post vedoucího družstva Hornets převzala Zdeňka Dudíková, jeho posilou se stal
Martin Šeba. Dosavadní vedoucí M. Dudík si vzal pod
vedení družstvo Hurricane, v němž tehdy nastupovali
J. Pořízek, L. Zbojek, M. Dobrovolný, A. Kišner, Milan
Dudík jun., Roman Mikeš a Libor Tlustý. V republikovém žebříčku dvojic obsadili A. Mrva a M. Réda 3.
místo, v mixech byli M. Réda s mimoadamovskou
partnerkou čtvrtí. Martin Réda se stal mistrem republiky v jedné z vedlejších kategorií 501 single.
Uvedené družstvo Hurricane skončilo v ročníku
2009/10 v 1. lize na 10. místě ve 13tičlenné tabulce.
Od tohoto období se stala nejvyšší oblastní soutěží
extraliga, v níž Hornets skončili druzí. V celostátní
superlize se svými výsledky zařadili na 11. místo. Do
poháru ligových družstev se tentokrát nekvalifikovali. Na závěr sezóny si vybojovali druhé místo v tzv.
Prezidentském poháru, který se hrál souběžně s mistrovstvím ČR družstev. Z jednotlivců se držel v popředí M. Réda, který startoval na turnajích nejlepších
24 mužů v republice. V celostátním žebříčku byl na
konci roku 2010 devátý, další adamovský zástupce
A. Mrva pak figuroval na 14. místě. V žebříčku dvojic
jim patřila 6. pozice.
V předchozím odstavci zmíněnou pohárovou absenci si plně vynahradili Hornets v sezóně 2010/11,
ve které byla tato vrcholná soutěž uspořádána v adamovské sportovní hale. Družstvo Hornets v ní nezaznamenalo jedinou porážku a tedy se stalo vítězem
Ligového poháru družstev. O tento skvělý úspěch se
zasloužili především J. Bednařík, L. Daněk, M. Réda,
A. Mrva a M. Šeba. V superlize, která se rozdělila na
dvě osmičlenné konference, obsadili Hornets v té východní 7. místo. V oblastní extralize jim po posledním
kole patřila v tabulce 2. příčka. Kromě výše uvedené
pětice hráčů byl členem sestavy Hornets v této sezóně naposled J. Časta, naopak poprvé pak Tomáš
Antl. Pohoršil si druhý adamovský tým Hurricane,
který v 1. lize skončil mezi 13 účastníky na samém
chvostu tabulky. Stejně jako před třemi roky se zúčastnili A. Mrva a M. Réda turnaje, jenž byl kvalifikací
pro reprezentační start na mistrovství Evropy. Oba
uvedení hráči se na mistrovství ČR dvojic probojovali
až do semifinále a získali tak ocenění bronzovou medailí.
V ročníku 2011/12 se Hornets Adamov zúčastnili
obou vrcholných soutěží družstev. Na mistrovství ČR
to dotáhli do osmifinále. O kolo dál se probojovali v li-

govém poháru, v němž byl ve čtvrtfinále nad jejich síly
tým, který v soutěži zvítězil. V ligovém poháru poprvé
startovalo i družstvo Hurricane, které skončilo své vystoupení hned v úvodním kole. V dlouhodobých soutěžích si tým Hornets v jedné ze dvou superligových
konferencí proti loňsku polepšil na 5. místo. Bylo to
poslední zapojení tohoto družstva do superligy, neboť vedení šipkového klubu se vzhledem k vysokým
finančním nákladům rozhodlo v dalších ročnících
startovat v dlouhodobých soutěžích pouze na oblastní úrovni. Z ní bylo možno postoupit i do nejvyšší kategorie Ligového poháru, zatímco na mistrovství republiky družstev jen maximálně do výkonnostně druhé
nejvyšší kategorie A. V popisovaném ročníku skončili
Hornets v extralize Jihomoravské oblasti na 2. místě
a Hurricane zvítězili ve 2. lize. Na mistrovství republiky
dosáhl v soutěží 72 mixů na bronz M. Šeba, se kterým tvořila pár stejně jako po celý rok Lenka Horská.
Z úspěšného vystoupení se radovali také J. Bednařík,
5. místo v jednotlivcích, a dvojice A. Mrva a M. Réda,
která skončila devátá. Na kvalifikačním turnaji pro
nominaci na mistrovství Evropy startoval s M. Rédou
také J. Bednařík.
V sezóně 2012/13 se tým Hornets nekvalifikoval
do finále Ligového poháru, který byl od tohoto ročníku
zúžen na 32 družstev. Vynahradil si to v kategorii A
na mistrovství ČR, kdy podlehl až ve finále Mustangům z Brna. Hornets je však předčili v oblastní extralize, v níž zvítězili před nimi s minimálním náskokem
1 bodu. Druhé adamovské družstvo Hurricane bylo
nejlepší v 1. lize a postoupilo tak do nejvyšší oblastní
soutěže. Stabilní sestavu Hornets T. Antl, J. Bednařík, L. Daněk, A. Mrva a M. Réda rozšířil pro další léta
Stanislav Kořínek. Do družstva Hurricane tvořeného
M. Dobrovolným, M. Dudíkem jun., A. Kišnerem, R. Mikešem, J. Pořízkem, M. Šebou a L. Zbojkem byla nově
získána Martina Čapková. Na mistrovství ČR jednotlivců, dvojic a mixů překvapivě vybojoval stříbrnou
medaili I. Tretera ve dvojici s brněnským Šebestou.
Dobře si vedli také M. Šeba, jenž byl v cricketu pátý,
a A. Mrva, který skončil v hlavní kategorii jednotlivců
sedmý. V nově zavedené doplňkové soutěži obsadil
M. Réda 2. místo.
Od ročníku 2013/14 jsou k dispozici statistiky jednotlivých hráčů v dlouhodobých soutěžích družstev.
V extralize Jihomoravské oblasti měli nejlepší úspěšnost v zápasech M. Réda a A. Mrva, členové vítězného
družstva Hornets. Hned za nimi následoval M. Šeba,
jehož družstvo Hurricane skončilo ve dvanáctičlenné
soutěži sedmé. V Ligovém poháru toto družstvo sice
prohrálo hned v prvním kole, avšak v návazné soutěži
takto vyřazených družstev, v tzv. Malém finále, došlo
až do souboje o 1. místo, v němž však neuspělo.
Hornets zakončili svoji pouť pohárovou soutěží ve
čtvrtfinále. V celostátním žebříčku byla z adamov21

ských šipkařů nejvýše postavená M. Čapková z Hurricane, které patřilo 7. místo, z mužů byl M. Réda na
17. místě. V první desítce žebříčku byli ještě v mixu
dvojic M. Čapková a A. Mrva. Oba se zúčastnili kvalifikačního turnaje, z něhož vzešli reprezentanti České republiky na mistrovství Evropy. V turnaji uspěla
M. Čapková, která pak byla součástí vítězného českého ženského družstva. Turnajů družstev a jednotlivců hraných v Chorvatsku souběžně s mistrovstvím
Evropy se zúčastnil i tým z Adamova, který skončil
na 13. pozici v konkurenci 47 družstev z nejvyšších
soutěží 25 států. Na mistrovství České republiky roku
2015 si tradičně dobře vedli v soutěži dvojic A. Mrva a
M. Réda, kteří obsadili tentokrát 7. místo. V první desítce se ještě umístili v mixu M. Šeba s L. Horskou.
V doplňkovém turnaji 501 singl out zvítězil M. Réda.
V dalším úspěšném soutěžním ročníku 2014/15
ční nejvýše výkon M. Čapkové na mistrovství ČR, který byl korunován prvenstvím mezi ženami. Dařilo se jí
též ve hře cricket, v níž skončila devátá, i v ženských
dvojicích, ve kterých obsadila se Šárkou Ščudlovou
5. místo. V nejvyšší oblastní soutěži družstev obhájili Hornets loňské vítězství. Druhé adamovské družstvo si ve srovnání s loňskem polepšilo na 5. příčku
tabulky. O tyto skvělé výsledky se zasloužili u Hornets
především M. Réda, A. Mrva a Jiří Ondráček, kteří
v pořadí nejlepších hráčů soutěže byli hodnoceni na
druhém, třetím a pátém místě. Mezi ně se na čtvrtou pozici vklínil nejlepší zástupce týmu Hurricane,
kterým byl M. Šeba. Oba adamovské týmy se nominovaly do Poháru družstev, v němž Hurricane skončili v prvním kole, tedy na 17. až 32. místě, a Hornets
nepřešli přes čtvrtfinále a byli tak hodnoceni na 5. až
8. místě. Na mistrovství ČR družstev prohráli Hornets
ve druhé nejvyšší kategorii až v semifinále, přičemž
jejich přemožitel tuto kategorii vyhrál. V celostátním
žebříčku byla mezi ženami M. Čapková desátá, mezi
muži M. Réda dvacátý. Nejlépe si v něm vedla dvojice
A. Mrva a M. Réda, kterým náleželo 8. místo. Stejně
jako v minulých letech M. Čapková a M. Réda si zahráli kvalifikační turnaj o reprezentační dres pro mistrovství Evropy.
V následné sezóně 2015/16 patřilo 1. místo v extralize Jihomoravské oblasti opět družstvu Hornets,
druhý adamovský tým Hurricane skončil třetí. Nejplatnějšími členy těchto družstev byli opět M. Réda,
M. Šeba a A. Mrva, kteří se usadili na prvních třech
místech ve statistice zpracovávané na základě vítězných her v soutěži. V republikových vrcholných turnajích družstev zopakovali Hornets svá umístění z loňska, tj. čtvrtfinále v Poháru a semifinále v mistrovství
ČR kategorie A. V celostátním žebříčku se nacházel
M. Réda na 16. a M. Čapková na 21. místě.
V ročníku 2016/17 opět kralovali v oblastní extralize
Hornets. Dominanci Adamova pak potvrdil jeho druhý
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tým Hurricane obsazením 2. místa. Za Hornets v této
době pod vedením Z. Dudíkové nastupovali T. Antl,
J. Bednařík, L. Daněk, Bedřich Konečný, S. Kořínek,
A. Mrva, Marek Nečas, J. Ondráček a M. Réda. Družstvo Hurricane vedl M. Dudík a měl k dispozici M. Čapkovou, M. Dobrovolného, M. Dudíka jun., A. Kišnera,
Jana Melichara, Aleše Ondráka, J. Pořízka, M. Šebu
a L. Zbojka. V individuálním hodnocení úspěšnosti
hráčů v zápasech této soutěže byli nejlepší M. Réda
a A. Mrva. Dobře je doplňovali T. Antl, v žebříčku dle
statistiky sedmý, a hurricanský M. Šeba, jemuž patřila devátá pozice. Na mistrovství ČR skončili Hornets
v kategorii A potřetí za sebou v semifinále, v ligovém
poháru to tentokrát dotáhli do osmifinále.
V extralize oblasti jižní Morava ročníku 2017/18
našlo po dlouhých 5 letech družstvo Hornets přemožitele v Bčku brněnských superligových Mustangů. Tým Hurricane obsadil 4. příčku jedenáctičlenné
tabulky. Nejlepšími hráči těchto adamovských týmů
byli M. Réda, dle statistiky druhý nejlepší šipkař této
soutěže, a M. Šeba, jenž byl klasifikován na 4. místě.
Své starty za Adamov ukončil po třinácti letech J.
Pořízek. V Poháru družstev nepřešli Hornets v 1. kole
přes jeho pozdějšího vítěze a tak pro ně zbylo jen pokračování v Malém finále, kde skončili druzí.
V ročníku 2018/19 náleželo 1. místo v oblastní extralize opět družstvu Hornets. Tým Hurricane skončil
pátý, avšak byl nominován za Jihomoravskou oblast
jako jeden ze tří týmů na mistrovství ČR družstev.
V něm skončili v rozřazovací skupině, kterých bylo
celkem osm. V Poháru družstev neměl tentokrát Adamov zastoupení.
V nedohrané sezóně 2019/20 vedli po třech čtvrtinách Hornets před B týmem Mustangů Brno a druhým adamovským družstvem Hurricane. Covidová
pandemie zabránila uskutečnění vrcholných celostátních turnajů družstev i jednotlivců a dvojic. Od tohoto
ročníku se zapojil do soutěží družstev třetí adamovský tým pod názvem Pitbulls. Vedoucího družstva se
ujal Jakub Foret a jeho členové byli Ivo Coufal, Tomáš
Damborský, David Hofírek, Jiří Hynek, Lukáš Krátký,
Zdeněk Lamač, Petr Matyáš, Jaroslav Vévar a Vít
Vrchovský. Tito hráči zatím sbírají závodnické zkušenosti v jedné ze čtyř skupin 3. oblastní ligy.
Ročník 2020/21 byl v soutěžích družstev sice rozehrán, ale velmi záhy přerušen a tím zřejmě i nedokončen.
Od roku 2010 pořádá adamovský šipkový klub ve
svých prostorách pravidelně otevřené mistrovství jižní Moravy veteránů, které je současně memoriálem
Martina a Zdenka Taschových. Kromě něho jsou klubem každoročně organizovány turnaje pro mládež,
ale také pro amatéry či zájmové skupiny.
-dtk-
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ŠKOLKA PRO
DĚTÍ OD 2LET

KO LO-KO LO
spolek pro individuální rozvoj
dovedností dítěte

již od 25Kč /hod.
odpolední aktivity:

HERNA
PRO DĚTI

KOLO-KOLO
PÁRTY
prostor pro pořádání
narozenin Vašich dětí

Inzerce

MODERNÍ
VÝRAZOVÝ
TANEC

Zápis a přihlášky
přijímáme průběžně
Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444
e-mail: info@kolokoloadamov.cz
www.kolokoloadamov.cz
fb.kolokoloadamov

• MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks,
radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY,
PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606
469 316, www.maliribrno-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 laminátových aj. Nabízíme kvalitní
podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
• Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
• Koupím staré pohlednice do roku 1945 i jiné
předměty sběratelského zájmu. Tel. 608 420 808.
• ŠITÍ A OPRAVY, textilní galanterie, papírnictví...
provozovna v nádražní budově (Nádražní 107) od

odpolední aktivity:

VESELÁ
VÝTVARKA

pro děti od 3let

3. 7. 2021 ZRUŠENA. Předpokládané místo a otevření nové provozovny je v bývalé vrátnici Adastu
(Nádražní 454) 4. 8. 2021. Jana Voškerušová, tel.:
774 342 291, www.sitiupoutnika.cz

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
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NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ
aktuálně 90 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 30.8.2021 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

C

15
let s vámi

ADA-NET START

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

včetně televize

včetně televize

včetně televize

25/25 Mb

50/50 Mb

6 měsíců
za 360,-

9 měsíců
za 360,-

450,-

500,-

100/100 Mb 1000/1000 Mb

600,-

600,-

12 měsíců
za 360,-

12 měsíců

l GIGABIT BONUS ZDARMA l Gigabitové přípojky
bez příplatku. Rychlost zvládnou gigabitové routery
a kvalitní rozvod přes kabel. Využití je již jen na zákazníkovi.
l TELEVIZE V CENĚ INTERNETU l Bez závazků
a dalších plateb za první a druhou TV (6 zařízení současně).

?

za

360,-

Roman Pilát

( 608887840

www.ada-net.cz

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní číslo technika
721 253 592 - Marek Slouk

BEZ set-top boxu funguje na televizích:

AUTOMATICKÝ BONUS
Samsung Smart TV | LG Smart TV
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU
Panasonic VIERA | HISENSE 2016
Android
TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos.
PRO UŽIVATELE TARIFU
NOVĚ !!! Linuxové televize od výrobce Vestel:
STANDARD 100/100
neznámější jsou Toshiba, Hitachi, JVC nebo

76 %

OBJEKTŮ

Panasonic a další.
Dále na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.

PŘEPOJENO
Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole
Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony
NA GIGABIT
Playstation/XBOX a jiné do routeru kabelem.
a tablety APPLE iOS • Android
Tyto zařízení obvykle velmi zatěžují kapacitu bezdrátových přenosů. Mimo vekého rušení z okolí bytů.
Obvykle si výrazně zvýšíte propustnost Wi-Fi pro zařízení notebook, tablet, telefon a další. Zesilovače Wi-Fi
nekvalitní signál nezlepší. MESH v zarušeném prostředí není řešením. Přenosy přes 220V jsou nespolehlivé.

Wi-Fi
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