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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
OD LEDNA 2022

Ohlédnutí za slavnostním žehnáním vlajky města Adamova 

Amatérští divadelníci z Rájce-Jestřebí jsou úspěšní

Žehnání vlajky v KD Adamov

	 Ve	sváteční	den	17.	listopadu	2021	byla	uspořá-
dána	v	Městském	kulturním	středisku	akce,	která	
se	zapsala	do	historie	tohoto	města.	Za	přítomnosti	
představitelů	 města	 Adamova,	 pozvaných	 hostů		
a	 veřejnosti	 byla	 P.	 Pavlem	 Lazárkem	 požehnána	
nová	 vlajka	 města	 Adamova.	 Průvodcem	 celého		
večera	 byla	 moderátorka	 Jaroslava	 Vykoupilová		
z	ČRo	Brno.	Akci	 zahájil	 Jan	 Jiráček,	 ředitel	Zá-
kladní	 umělecké	 školy	 Adamov,	 slavnostní	 fanfá-
rou.	Starosta	města	Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	radní	
PhDr.	Jaroslav	Budiš	a	František	Velebný,	jednatel	
společnosti	Velebný	a	Fam,	pronesli	úvodní	proslo-
vy.	Poté	David	Kříž	zazpíval	hymnu	České	republi-
ky.	Členové	Československé	obce	legionářské	při-
nesli	vlajku	města	Adamova	do	sálu	a	následně	 ji	
požehnal	 P.	 Pavel	 Lazárek.	 Následoval	 kulturní	
program	žáků	 tanečního	oboru	ze	Základní	umě-
lecké	školy	Adamov,	kteří	si	připravili	taneční	vy-
stoupení	pod	vedením	paní	učitelky	Kristýny	Jelín-

kové.	 Učitel	 ZUŠ	 Adamov	 Vít	 Mareček	 zazpíval	
píseň	Píseň	lesů	vod	a	strání.	Po	skončení	kulturní-
ho	programu	byl	uveden	dokument	Marka	Černého	
a	 Aleny	 Horákové	 zachycující	 vlastní	 zhotovení	
vlajky.	
	 Vlajka	byla	na	začátku	roku	2021	formálně	udě-
lena	městu	předsedou	Poslanecké	sněmovny	Parla-
mentu	 ČR.	 Slavnostní	 vyšívanou	 vlajku	 zhotovila	
firma	 Velebný	 a	 Fam	 z	 Ústí	 nad	 Orlicí.	 Společně		
s	ní	zhotovili	 také	vlajku	České	republiky.	Vlajku	
města	 Adamova	 popisuje	 tzv.	 blason	 následovně:	
„červeno-bílo-červený	 svisle	 dělený	 list	 v	 pomě-	
ru	 1:3:1.	 Uprostřed	 černá	 kvádrovaná	 vysoká	 pec		
s	prázdným	topeništěm,	z	níž	šlehají	červené	pla-
meny.	Nad	nimi	černé	kolo	s	horní	ozubenou	polo-
vinou.	Pod	pecí	postavená	hnědá	ostrev	o	třech	su-
cích.	 Poměr	 šířky	 k	 délce	 listu	 je	 2:3.“	 Vyšívaná	
vlajka	bude	viset	v	zasedací	síni	Městského	úřadu	
Adamov	a	bude	využívána	coby	symbol	města	při	

slavnostních	příležitostech.	Tištěná	vlajka	bude	ce-
loročně	viset	na	budovách	Městského	úřadu	a	Měst-
ského	kulturního	střediska	Adamov.	

Text a foto: Lukáš Malý

	 Lidově:	 „Kdo	 přišel,	 neprohloupil“.		
I	to	by	se	dalo	říci	na	konto	diváků,	kte-
ří	zavítali	19.	 listopadu	do	Kulturního	
domu	a	Hospůdky	Na	Točně	v	Těcho-

vě.	„A	co	že	se	to	tady	dělo?“	Divadelní	
spolek	z	Rájce-Jestřebí	uvedl	hru	Andě-
lika	a	laskavec.	
	 Půvabný	příběh	o	tom,	jak	nás	může	

Ráječtí ochotníci v KD a Hospůdce Na Točně v Těchově

ovlivnit	 nečekané	 setkání	 s	 lidmi,	 ke	
kterým	nás	táhne	zvláštní	pouto.	O	set-	
kání	dvou	různých	světů	–	světu	fanta-
zie	a	suchopádné	úředničiny.	Na	začát-
ku	Shafferovy	hry	stojí	proti	sobě	dvě	
ženy,	Andělika	a	Lotte.	První	 s	origi-
nálním	 přístupem	 k	 životu,	 s	 darem	
fantazie,	 narážející	 na	 všemožná	 pra-	
vidla	a	předpisy,	které	bez	úvahy	pře-
kračuje.	 Druhá	 korektní,	 komisní,	
úřednice	 každým	 coulem,	 všemi	 těmi	
pravidly	a	předpisy	sešněrovaná…	He-
recký	koncert	tří	dam	a	jednoho	gentle-
mana,	 který	 nás	 strhne	 a	 pohladí	 po	
dušičce	 a	 řeknete	 si,	 opravdu	 to	 bylo	
amatérské	divadlo?	
	 Herci	 z	divadelního	 spolku	z	Rájce	
získali	s	touto	hrou	ocenění	na	letošním	
62.	 divadelním	 festivalu	 ochotnických	
souborů.	Festival	se	konal	16.–22.	10.	
v	 Napajedlech.	 Odborná	 porota	 jim	
udělila	hned	tři	ceny	z	celkového	počtu	
udělených	 devíti	 cen.	 Cenu	 za	 vyni-	

kající	 herecký	 výkon	 v	 roli	 Anděliky	
obdržela	Iva	Müllerová,	cenu	za	vyni-
kající	zpracování	epizodní	role	udělila	
porota	Haně	Hortové	za	roli	sl.	Frame-
rové	 a	 celý	 soubor	 pak	 obdržel	 hlav-	
ní	 cenu	 poroty	 za	 inscenaci	 Andělika		
a	laskavec.	Neskutečně	příjemným	pře-
kvapením	pak	bylo,	že	soubor	obdržel		
i	 cenu	 diváků	 (z	 maximální	 známky	
5,00	 diváci	 ohodnotili	 vystoupení	 rá-
jeckých	ochotníků	známkou	4,88),	a	to	
přesto,	 že	prvním	souborem,	který	na	
festivalu	 vystoupil,	 byl	 domácí	 Diva-
delní	 soubor	 Z.	 Štěpánka.	 Nutno	 po-
dotknout,	že	hra	získala	v	roce	1990	
dvě	prestižní	ocenění	Tony	Awards.	
	 V	letošním	roce	to	bylo	poslední	di-
vadelní	představení	v	Těchově,	 ale	na	
další	akce	se	můžeme	zcela	 jistě	 těšit.	
Více	na:	www.hospudkatechov.cz
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