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Dne 23. 9. 2017 se konalo v prostorách ·ipkového klubu
Adamov jiÏ osmé mistrovství jiÏní Moravy veteránÛ – me-
moriál Martina a ZdeÀka Tasche, ktefií byli hráãi ·ipkové-
ho klubu Adamov a bûhem jednoho roku oba dva zemfieli. 

Houbafiská sezóna je v plném proudu,
kaÏd˘, kdo zavítá do lesa, nûco pfiinese…
Majitel letovického zámku pan Bohumil
Vavfiíãek na‰el v poslední záfiijové dny v le-
se v Letovicích tento unikátní zdrav˘ hfiib. 

Turnaj je pofiádán jako vzpomínka na
tyto hráãe. Toto mistrovství pofiádal ·ip-
kov˘ klub Adamov pod zá‰titou
Jihomoravského oblastního ‰ipkového
svazu a mûsta Adamov. Mistrovství se ko-
nalo ve dvou kategoriích od 40 do pade-
sáti let a nad padesát let, dále doplÀkov˘
turnaj Ïen a náhodnû losovan˘ch dvojic.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií se
pak utkali o putovní pohár memoriálu.
Nejlep‰í v kaÏdé kategorii obdrÏeli po-
háry, finanãní odmûny a vûcné ceny.
V cenû startovného bylo i bohaté obãer-
stvení, které pfiipravil kolektiv ·ipkové-

ho klubu. Turnaje se zúãastnilo celkem
29 hráãÛ – 14 v mlad‰í kategorii, 11 ve
star‰í kategorii a 4 Ïeny. Turnaj zahájil
pfiedseda ·ipkového klubu Milan
Dudík, starosta mûsta Adamov Roman
Pilát a prezident Jihomoravského ·ip-
kového svazu Michal Pokorn˘.

Celkov˘m vítûzem a majitelem pu-
tovního poháru se stal Jaromír Bednafiík.
Poháry, finanãní odmûny a vûcné ceny
v kaÏdé kategorii po turnaji pfiedával
pfiedseda ·K Adamov Milan Dudík.
Text: Milan Dudík, pfiedseda ·ipkového klubu Adamov

Foto: ZdeÀka Dudíková
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I v Letovicích
rostou!

V‰ichni úãastníci turnaje. 

První tfii z kaÏdé kategorie.
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* prodejní zahradní centrum

* prodej ovocn˘ch stromkÛ

* údrÏba zahrad, zahradní práce

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Pûkná chalupa se zahradou 
v Rozhraní. IS: voda, elektrika, plyn.

EPNB „G”. Cena 1 249 000 Kã 
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

RD ze 3/4 zrekonstr. se zahradou 
v Jaromûfiicích. IS: vodovod, studna, 
elektrika.EPNB „G”. Cena 2 600 000 Kã

+ provize RK. Tel.: 733 713 239

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz
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