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Sociální služba
Modernizace trati
Noc kostelů 2021
Vodní prameny v okolí

Zprávy z radnice
Zprávy z matriky

Blahopřejeme
1. 4. 2021 Milena Prokopová, 80 roků
3. 4. 2021 Vladimír Kotas, 81 rok
5. 4. 2021 Jan Střelec, 81 rok
5. 4. 2021 Jan Straka, 70 roků
6. 4. 2021 Květoslava Hájková, 81 rok
9. 4. 2021 František Kocmánek, 70 roků
14. 4. 2021 Anastazie Muchová, 88 roků
15. 4. 2021 Ing. Miroslava Kejíková, 92 roky
15. 4. 2021 Anastazie Nečasová, 89 roků
20. 4. 2021 Julie Klaibová, 90 roků
23. 4. 2021 Marta Šumpelová, 90 roků
23. 4. 2021 Kateřina Skoupá, 88 roků
23. 4. 2021 Věra Peříková, 82 roky
23. 4. 2021 Vítězslav Halata, 75 roků
27. 4. 2021 Jarmila Lachmanová, 91 rok
27. 4. 2021 Ivan Svoboda, 75 roků
27. 4. 2021 Ing. Eva Trčková, 75 roků
28. 4. 2021 Václav Strakatý, 75 roků
29. 4. 2021 Růžena Dobrovolná, 84 roky
Blahopřejeme k sňatku
15. 4. 2021 Radek Dobeš a Dominika Dörflerová
- sňatek Městský úřad Adamov
Úmrtí
9. 2. 2021
16. 3. 2021
21. 3. 2021
8. 4. 2021
8. 4. 2021

Otto Skirka, roč. 1949
Jaroslav Kučera, roč. 1936
Štefan Danič, roč. 1950
Jaromír Kolář, roč. 1931
Lubomír Gregorovič, roč. 1944

Hledá se plavčík na koupaliště
Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel
areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky – pomocné plavčíky, pro zajištění letní
sezóny 2021. Očekáváme časovou flexibilitu,
spolehlivost a schopnost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let.
V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte
zájem se stát členem našeho týmu, kontaktujte
nás e-mailem: adavak@adavak.cz, nebo telefonicky: 516 446 405.

Město Adamov hledá
brigádníka
Náplň práce spočívá v pravidelném otevírání a zavírání sportovních areálů na ul. P.
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Jilemnického a Neumannova a týdenní kontrola stavu herních prvků a čistoty areálu hřišť
v Adamově.
Předpokládaný rozsah prací – 13 hodin týdně. Jedná se o fyzicky nenáročnou práci, která je vhodná i pro zdatné seniory.
Bližší informace podá odbor SMM na
telefonu 516 499 635 nebo 724 862 158.
Svůj případný zájem potvrďte na e-mail
alena.vsianska@adamov.cz, telefonicky na
724 862 158 nebo osobně na MěÚ Adamov,
odbor SMM.

Pečovatelská služba města
Adamova
Naučme se staré lidi spíše poslouchat, následovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou nám ukazují, než podléhat obavám a touze dělat pro ně vše
co nejdokonaleji...“
Marie-Jo Guissetová
Pečovatelská služba města Adamova je
sociální službou, která patří pod město Adamov a funguje jako součást odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, se sídlem Pod Horkou 101/2, 679 04
Adamov.
Pečovatelská služba je financována nejen
z prostředků této obce, ale i z dalších veřejných zdrojů, tedy ze státních dotací a dotací
Jihomoravského kraje.
Protože služba prošla v uplynulém období
mnoha změnami, její garantovaná nabídka
musí být v souladu s regionální kartou sociálních služeb.
V současné době není tedy služba určena
tomu, kdo se nenachází v nepříznivé sociální situaci, nemá sníženou soběstačnost a je
schopen svoji situaci řešit sám nebo za pomoci své rodiny, případně jiných služeb.
Za tyto komerční služby se považují zejména služby restaurační, služby nákupů až
do domu nebo služby úklidové, které odborná sociální služba nemůže nahrazovat.
Pokud žijete a zdržujete se na území města Adamova a patříte do naší cílové skupiny,
jsme zde právě pro vás, abychom vám na základě vašich individuálních potřeb ve sjednanou dobu ve vaší domácnosti pomohli, ať už
bydlíte ve vlastním bytě, v bytě v DPS či jinde.

Služba je určena seniorům, osobám se
zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, a to
bez omezení věku.
Mohou to být ti z Vás, kdo máte rozhodnutí o starobním důchodě, trpíte chronickým
onemocněním, které trvá delší dobu (podle
vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl
roku), máte průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invaliditě ve II.
či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se
současně narodily tři a více dětí nebo které
se dostaly do nepříznivé sociální situace pro
přechodné důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto důvody
pominou.
Službu vám budeme poskytovat v základní
pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin každý
všední den, nad rámec této základní doby od
15.30 do 19.00 hodin každý všední den a od
7.00 do 19.00 hodin o víkendech a státních
svátcích.
Nad rámec základní pracovní doby bude
služba určena těm z vás, kdo budete využívat
běžnou péči v základní době.
Nabízíme vše to, co je uvedeno jako jednotlivé úkony v našem sazebníku, a to, co je
podrobně rozepsáno v popisu našich úkonů, zveřejněném na www.adamov.cz v sekci
s názvem Pečovatelská služba.
V případě vašeho zájmu o tuto službu mů-

žete použít žádost, která je zveřejněna na
stránkách www.adamov.cz v sekci s názvem
Pečovatelská služba a poslat nám ji či přinést na úřad nebo se na nás můžete obrátit
telefonicky či e-mailem a my naopak přijdeme za vámi.
Tým pečovatelské služby je složen z pracovníků v sociálních službách (pečovatelek),
sociálních pracovnic a vedoucí služby.
Kontakt na nás: pevná linka 516 499 624
nebo 516 499 625, mobil 602 788 015 nebo
732 400 777, e-mail: social@adamov.cz nebo
andrea.pecinkova@adamov.cz.
Rádi bychom vás ujistili o tom, že cílem
naší služby je co nejvíce vám pomoci.
Chceme, abyste mohli setrvat ve svém domácím prostředí a aby se co nejvíce oddálilo
řešení vaší situace umístěním do pobytového
zařízení sociální péče či jinam.
Chceme vám pomoci a podpořit vás v těch
činnostech, které sami nezvládáte, pomoci
vám udržet kontakt s rodinou, přáteli a známými a poskytovat vám takovou službu, která bude vašim potřebám a požadavkům individuálně přizpůsobena.
Chceme vám pomoci i při řešení vašeho
aktuálního sociálního problému a poskytnout vám i základní sociální poradenství.
Neváhejte se tedy na nás obrátit. Tým Pečovatelské služby města Adamova.

3

Ohlédnutí za projektem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská
v Adamově“
Na konci roku 2020 byl dokončen investiční projekt spojený s rozšířením kapacity Základní školy
Ronovská. Hlavním cílem projektu bylo vybudování odborných učeben – multifunkční, environmentální,
jazykové a učebny pracovních činností – včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám (2 kabinety pro
pedagogy, sklad, sociální zařízení). Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace nástavby 4. NP (stavebních prací) včetně pořízení potřebného vybavení odborných učeben. Vedlejšími cíli
projektu jsou vybudování bezbariérového přístupu k novým odborným učebnám, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a úpravy venkovního prostoru při škole výsadbou zeleně a umístěním
laviček. Výstupy projektu budou moci využívat i osoby se zdravotním znevýhodněním.

Poděkování patří všem zastupitelům města Adamova za dlouhodobou podporu projektů v oblasti školství.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova
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Rozšíření květinové výzdoby města – etapa 2021
Město Adamov ve spolupráci se společností AVUS REALITY, s.r.o., – majitelem a.centra, rozšíří květinovou
výzdobu o další kousek města. Aktuálně probíhá výstavba gabionové stěny v místě bývalého nevzhledného
zábradlí u parkoviště, kterou hradí majitelé centra. V horní části budou umístěny truhlíky s květinami podobně
jako je tomu na ulici Hybešova podél hlavní silnice směrem na Ptačinu z Kolonky. Truhlíky s květinami dodá
město Adamov a bude o tuto květinovou výzdobu každoročně pečovat, tak jako v jiných částech města.

Velmi díky patří panu Ondráčkovi a panu Machatovi za velmi vstřícné a konstruktivní jednání, které
posune další kousek našeho města k lepšímu vzhledu. Již pár podobných projektů bylo úspěšně s adamovskými obchodními společnostmi realizováno a věřím, že toto není poslední projekt podobného typu.
Bc. Roman Pilát, MBA – starosta města Adamova

Pokračování opravy hřbitova na ul. Osvobození - etapa 2021
V letošním roce budou pokračovat opravy levé části přístupového chodníku a restaurátorské práce
vstupní brány. Přizdívka z cihel k čelní opěrné stěně proběhne v roce 2022 a stane se poslední etapou
oprav tohoto hřbitova. Vzhled přizdívky by měl co nejvíce odpovídat vzhledu stávajících cihlových zdí.
Jiří Němec – místostarosta města Adamova
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Události ve městě
Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně životního
prostředí?

Díky svým obyvatelům se město Adamov
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 10,64 t. Na každého obyvatele
tak připadá 2,36 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za
rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 126,95 tun.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2?
49 ks.
Nebylo nutné vytěžit 6 236,69 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 234krát.
Došlo také k úspoře 64 201,77 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 64 202krát.
Podařilo se recyklovat 6 119,11 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 251 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

MĚSTO ADAMOV
2020

10 638

126,95

49

6 236,69

234

64 201,77

64 202

6 119,11

215,98

251

38 397

266,81
17 788

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 215,98 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 38397 1€ mincí nebo 266,81 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 17788 plechovek
o objemu 0,33 l.
Město Adamov děkuje všem, kterým není
lhostejná budoucnost planety.

Knihy v prodeji na pokladně
Městského úřadu Adamov
Na pokladně Městského úřadu Adamov k prodeji obě knihy Jany a Zuzany Nováčkových.
Společně s nově vydanou knihou Přírodním
rájem, adamovským krajem (za 450 Kč) je k dostání také publikace Adamov - krajem lesů a studánek (za 439 Kč).
Pokladna MÚ je pro veřejnost dostupná v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 – 12:00
a 13:00 – 17:00.
Knihu lze zakoupit také v MKS po domluvě na
telefonním čísle 607 518 104.
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Omezení provozu na hlavním
železničním koridoru
V roce 2021 nás očekávají velké změny na
naší železniční trati. První omezení se nás dotkly již 6. dubna, kdy začala probíhat dlouhodobá výluka na trati mezi Brnem a Prahou přes
Českou Třebovou.
Od 1. září 2021 bude zaveden jednokolejný
provoz v úseku Adamov – Blansko, od poloviny
prosince téhož roku pak vlaky opustí trať mezi
Brnem a Blanskem úplně.
V rámci modernizace trati mezi Brnem
a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku,

výstavba nové odbočky Svitava a komplexní
úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dojde k odstranění několika
propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na
pohyb osob s omezenou schopností pohybu
a orientace. Stanice Adamov dostane dvě nová
ostrovní nástupiště, přístupná z lávky. Zásadní
přestavbou projde i zastávka v Adamově, současná nevyhovující nástupiště budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Bezbariérový přístup na ně zajistí šikmý
chodník. Hotovo by mělo být do ledna 2023.
Více informací naleznete na webových stránkách Správy železnic (www.spravazeleznic.cz).

Vizualizace podoby adamovského nádraží po rekonstrukci. Zdroj: Správa železnic.

Podrobněji budeme o tomto tématu informovat i v dalších číslech Adamovského zpravodaje a
webu města, včetně reportáže na TV Adamov (reportáž začátkem června).
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Vyhodnocení akce
Duben, měsíc úklidu
Komise podpory komunitního života děkuje
všem, kteří se zapojili do akce „Duben, měsíc úklidu“. Vaše fotografie jsme zvěřejňovali na sociálních sítích a teď je přinášíme i v tomto čísle Adamovského zpravodaje.
Mezi ty, kteří se do úklidu zapojili, patří velký
dík zástupcům adamovských rybářů, Skautům
Adamov, Renatě a Marušce Smítalovým, Tomáši
Kalovi, rodinám Vymlátilových, Charvátových, Kubíkových, Šupových, Sedlákových, Zelených, Mirdy
z Neumanky a dalším, kteří pomohli přírodě úklidem.
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Pro moji milovanou Zdeničku
K našemu letošnímu výročí 66 let od naší svatby, bych Ti rád, milá Zdeničko, připomenul naše
krásné společné chvíle.
Poprvé jsme se setkali v roce 1954 v Mostě, kde
jsem byl voják prezenční služby. Naše pohledy se
poprvé střetly v mosteckém pivovaru, kde jsi zpívala se svojí kamarádkou Libuší duet. Pak jsem tě
vyzval k tanci a následně jsme si domluvili první
rande. Naše schůzky byly čím dál častější. Po roce
našeho krásného vztahu se 23. dubna 1955 konala naše svatba v mosteckém kostele. Byl to náš
nejkrásnější den, který se navždy uchoval v našich
srdcích. Důkazem naší trvalé lásky byla naše jediná
dceruška Janička. Ze srdce Ti děkuji za tvoji věrnost a obětavou lásku, která trvá i přes naše vážné
zdravotní potíže dodnes. Jsi báječná žena, matka,
ale také starostlivá babička našich dvou, dnes již
dospělých vnoučat, Moničky a Honzíka. K našemu
výročí Ti ještě jednou ze srdce blahopřeji a současně slibuji, že až do posledního dne, dokud nás smrt
nerozdělí, chci s Tebou životem jít dál!
Tvůj Jenda
K tomuto krásnému výročí se připojujeme s přáním
pevného zdraví, hodně štěstí a optimismu do dalších
let. Dcera Jana, zeť Petr, vnoučata Monika a Honzík.

Vzpomínky
Dne 9. dubna jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí
Libora Hamerského.
Stále vzpomínají rodiče, bratři Marek a Lukáš a babička.

Nezemřel jsi, stále žiješ v našich srdcích, v srdcích těch,
co tě milovali.
Dne 2. května si připomeneme 1. výročí úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana Oldřicha Jelínka.
Stále vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Čas jako by se zastavil,
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám zůstane,
je v našich myslích skrytá.
Dne 15. 4. uplynulo 8 let od
úmrtí pana Jana André.
S láskou vzpomíná manželka
Drahoslava, syn Dušan a dcera Jana s rodinami.
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Dne 30. května uplynou
4 roky od úmrtí pana Josefa
Procházky.
Stále vzpomíná manželka,
dcera Blanka s rodinou, syn
Ondřej s rodinou, sestra Oldřiška s rodinou a sestra Marie.

Kultura
Noc kostelů

Noc kostelů se bude letos konat v pátek
28. května 2021. Mottem je každý rok jiný
biblický verš, jehož součástí je právě slovo
„noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20:
„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se
hemží zvěří.“
Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 400 kostelů

a modliteben. Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů
poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti.
Tradičně bohatý kulturně-duchovní program
budou patrně provázet omezení související s epidemií koronaviru. Přesto věříme, že
bude možné přivítat příznivce Noci kostelů
a nabídnout programy v mezích aktuálních
opatření nebo jen v tichém zastavení vnímat
to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě.
Pokud to pandemická situace dovolí,
v Adamově se budete moct těšit například
na autorské divadlo s názvem František blázen – příběh o svatém showmanovi Františku z Assisi. One man show Jana Horáka,
která vypráví o sv. Františku z Assisi, který
chtěl být skromný – a šly za ním davy. Autorský projekt je inspirovaný narativním divadlem Daria Fo.
Loňská netradiční Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 205 000 návštěvnických vstupů ve více než 1 100 kostelech, kde pořadatelé připravili přes 4 000
programů.
Biskupství brněnské, Farnost Adamov

Jarní tvoření: malování na sklo, odlitky ze sádry,
vyrábíme z krepového papíru

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

Průběžně poskytujeme pomoc se školou
• můžeš využít počítač, máme kvalitní internetové připojení.
• nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možností
vysvětlíme to, čemu nerozumíš.
• zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, pomůžeme najít řešení.

Program Zlaté zastávky na květen 2021
Téma měsíce: Květnová výzva

Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb nebo na telefonu 733 741 732.
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben aktuálním vládním nařízením.

Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Workshop: Zdravé mlsání
Speciální akce: Úklid přírody v Adamově

Těší se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté
zastávky.
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foto: Martin Provazník
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Máchův památník
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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/

Novinky k Salonku dětských
adamovských umělců 2021
Situace, která stále přetrvává kolem nás, ovlivňuje
naše soukromé i pracovní životy. Už podruhé se
dotkla také soutěže pro dětské výtvarníky – Salonku
dětských adamovských umělců. Přes veškerá
omezení a změny jste do MKS doručili téměř 150
soutěžních prací. Moc nás zájem dětí i podpora
rodičů těší. A protože se prozatím stále nejde sejít ve
větším počtu, jak tomu při vyhodnocení akce bývá,
rozhodli jsme se vyhodnocení rozdělit.
První hodnocení, při kterém si vybírali práce pro
osobní ceny pořadatelé výstavy, probíhalo v posledním dubnovém týdnu. Do uzávěrky tohoto vydání
Adamovského zpravodaje si práce pro ocenění vybralo šest pořadatelů. Ostatní dorazí v průběhu týdne,
proto zde nenajdete fotografie všech hodnotitelů.
V týdnu od 10. května pozveme do MKS autory
těchto oceněných prací k převzetí osobních cen pořadatelů akce. V tuto chvíli netušíme, zda půjde setkání
uspořádat hromadně, nebo zda pozveme v potřebných intervalech vždy příslušného pořadatele a dětského autora zvolené práce (samozřejmě s rodiči).
Fotografie vám alespoň část těch, kteří se na odměnu
mohou těšit, napoví.
Poté, co dojde k rozvolnění a na výstavu budete
moci zavítat, budete o ostatních výhercích rozhodovat vy a oceněna bude dvacítka prací, která se nejvíce
bude líbit vám.
Těšíme se na setkání v květnu a zveme vás už nyní
k návštěvě Salonku dětských adamovských umělců
2021 hned jak to půjde.
Za pořadatele akce
Jitka Králíčková, MKS Adamov
14
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Ze školních tříd
Výtvarka po drátě

Stejně jako ostatní i my v ZUŠce doufáme, že
bude v nadcházejících měsících a letech lépe a že
se zase setkáme a budeme společně tvořit. Víc
než kdy jindy si uvědomujeme, jak výuka tváří v tvář
chybí. Jak se některé věci nedají vtěsnat do on-line
prostoru. Také nás trápí, že hodně žáků z důvodu
omezeného setkávání „odpadlo“. Máme současně
pochopení jak pro děti, tak pro rodiče, každý dělá,
co může. O to víc se těšíme, až současná nepřízeň
pomine.

I proto se vám hlásíme a připomínáme, že Adamov má spoustu skvělých možností, jak trávit svůj
čas a něčemu se přiučit. Jednou z nich je již tradičně adamovská ZUŠ.
Z pozice učitelky Výtvarného oboru napíšu něco
málo právě o tom, jak jsme se výtvarnému umění
věnovali v uplynulém čase. V omezeném měřítku
probíhala výuka on-line, učitelé zadání žákům zasílali mailem, nebo posílali odkazy na vlastní videa
s návody. Jak se jim a žákům dařilo zapojovat,
můžete shlédnout na právě probíhající „Výstavě po
drátě“. Odkaz na výstavu naleznete na stránkách
www.zusadamov.cz.
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Výstavu po drátě s dětmi připravili p. učitelka Veronika Hudcová a p. učitel Tomáš Rybníček.
Velké díky patří jim a také dětem, které se zúčastnily, za jejich úsilí a zajímavá díla. Poděkování patří
též rodičům, že je podporovali v malování, lepení,
stříhání, kreslení, …, že výkresy vyfotili a poslali.
Témata výstavy jsou rozmanitá, najdete zde zátiší,
portréty, trénink perspektivy, také inspiraci umělci
jako byli Arcimboldo, nebo Vincent van Gogh, dále
hrátky se slůvky, provázky, experimenty s barvou
koření, tiskátky z ovoce a zeleniny a spousta dalšího, co vás může potěšit nebo inspirovat k tvorbě
vlastní či vašich dětí a vnoučat.
V příštím školním roce se po rodičovské dovolené vrátí paní učitelka Olga Fryčová Hořavová a obor
povede společně s p. uč. Hudcovou. Je na místě
poděkovat panu učiteli Tomáši Rybníčkovi, který ji
zastupoval, za jeho nadšení a mravenčí práci, kterou přispěl k dobrému jménu a úrovni místní ZUŠ.
Pokud byste měli zájem své děti přihlásit na výtvarný obor, je nejlepší čas ozvat se učitelům nebo
vedení ZUŠ, kde vám poskytnou potřebné informace.

Dovoluji si vám obě učitelky stručně představit.
Veronika Hudcová
Brněnská malířka, ilustrátorka, artetrapeutka,
učitelka a lektorka zabývající se již řadu let prací

s dětmi i dospělými. Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně, galerijní pedagogiku, výtvarnou výchovu a expresivní terapii na PedF MU. Absolvovala umělecké stáže ve španělské Cuence
a v Lorientu ve Francii. Pátým rokem vede v Brně
svůj ateliér UMČO, kde pořádá artetrapeutické lekce, a připravuje uchazeče o studium na středních
a vysokých uměleckých školách na talentovavé
zkoušky. Na ZUŠ v Adamově učí od září 2020, kdy
nastoupila po Alence Baisové. Externě vyučuje
kresbu na Ústavu architektury FAST VUT v Brně.
Ve vlastní umělecké tvorbě se věnuje převážně
médiu malby. Inspiraci nachází v přírodě, krajině,
ale i v mytologii. Většina jejích děl je abstraktního
rázů, kde se zaměřuje na proces samotné tvorby
a meditativní přesah. Vystavuje v rámci ČR i v zahraničí (New York, Los Angeles, Paris, Cuenca,
Vranje, Praha, Brno...).
V práci s dětmi nejrůznějšího věku klade důraz
především na podporu kreativního myšlení, budování lásky k výtvarnému umění, sebevědomí výtvarného projevu a touze experimentovat.
“Chyba neexistuje, je pouhým začátkem něčeho
nového.”
Olga Fryčová Hořavová

Ze sportu

Rozpis open turnajů v pétanque
V následujících termínech plánuje spolek FENYX
Pétanque Adamov, z.s., turnaje v pétanque i pro veřejnost z města Adamova u řeky Svitavy.
Začátek je vždy ve 14 hodin.
Termíny turnajů: 16. 5. 2021, 13. 6. 2021,
27. 6. 2021, 11. 7. 2021, 25. 7. 2021, 8. 8. 2021,
22. 8. 2021 a 12. 9. 2021.

Střípky z historie adamovského
sportu, 47. díl
Dalším sportem při tomto procházení historií je
po delší době sport kolektivní, který se v Adamově
začal soutěžně hrát v osmdesátých letech. Jedná
se o malou kopanou, malý fotbal. Jeho výhodou je,
že se hraje s menším počtem hráčů než běžný fotbal a také k němu stačí podstatně menší, zhruba
čtvrtinová plocha. Hřiště má střední velikost 47 x
28 m, povolena je asi 6% odchylka na obě strany.
Je tedy větší než hřiště pro házenou, i když např.
současná pravidelná soutěž na Blanensku připouští hrát i na hřišti této velikosti. Z házené lze použít

Adamovská rodačka, výtvarnice, keramička a sochařka, učitelka a lektorka výtvarných kurzů. Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Výtvarné
zpracování keramiky a porcelánu, VŠVU v Bratislavě, ateliér Socha, objekt, instalace, dále Intermedia
a multimedia.
Učila na ZŠ v Adamově. Mezi lety 2010 až 2016
vedla Galerii města Blanska, kde se kromě přípravy výstav a výstavního plánu věnovala tvorbě doprovodných workshopů pro děti i dospělé. Vede
výtvarné a keramické kurzy ve Středisku služeb
školám a v Rodinném centru Pastelka v Brně. Na
adamovské ZUŠ působí od roku 2016. V roce 2017
se jí narodil syn Jonáš. V září 2021 se po rodičovské dovolené vrací do ZUŠ, kterou kdysi jako dítě
též absolvovala pod vedením Věry Kovářové, která
výtvarný obor v Adamově zakládala.
S její sochařskou tvorbou se můžete setkat
i v Adamově, kdy v roce 2018 vytvořila keramickou
plastiku pro Pramen Světla u kostela sv. Barbory,
dále na farní zahradě v Blansku nebo v areálu lesnické fakulty Mendelovi univerzity v Brně. Jejím
médiem je hlavně keramická hlína a sklo. Je členkou spolku sdružujícím české a slovenské keramiky KERAMIKUM, tvoří a vystavuje.

branky, jež mají vnitřní rozměr 3 x 2 m, povolena je
ale i branka o metr širší. Na hřišti se kromě brankáře ještě pohybuje nejvýše 5 hráčů v poli, všechny je
možno kdykoli střídat.
Pokud se v názvu tohoto sportu používá přízvisko „malá“, zdůrazňuje se tím těsná vazba na klasický fotbal. Ta je také v oblasti hráčů, kteří se často
angažují v obou druzích, a tak tomu bylo i v Adamově. Pro posouzení výkonnosti si připomeňme,
že v 80. a 90. letech hráli fotbalový A-tým a dorostenci Spartaku Adamov převážně nejnižší krajskou
soutěž a B tým vyšší okresní soutěže. S počátkem
nového století se A-družstvo a dorostenci pohybovali na různých úrovních již jen okresních soutěží.
S malým fotbalem úzce souvisí futsal, který byl
ještě na počátku 90. let nazýván halová či sálová
kopaná. K zásadním rozdílům náleží používání menšího míče i hřiště, o jednoho menší počet
hráčů na ploše a kopání autů. Řízení futsalových
soutěží spadá pod příslušnou sekci fotbalového
svazu, ve světě pak pod FIFA. Hráči z malé kopané
se do futsalu zapojovali především v zimních měsících, tedy pokud se hrálo v hale. O konání futsalových turnajů v Adamově napíši na konci pojednání
o tomto sportovním odvětví.
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Týmy malé kopané mezi sebou soupeřily nejprve jednorázovým turnajovým způsobem, teprve
později se zavedly dlouhodobé pravidelné soutěže
s postupy a sestupy, resp. poháry s vyřazovacími
zápasy. Dnes má malý fotbal svoji zastřešující celostátní organizaci, ale v 80. letech minulého století
se jako první ujalo pořádání soutěží pod ústředním
mládežnickým svazem.
V Adamově se vytvořilo družstvo malé kopané
reprezentující místní strojírny v roce 1983. A hned
v letech 1984 až 1987 zvítězilo v okresním kole
a startovalo pak v kole krajském, v němž se třikrát
umístilo v desítce nejlepších týmů Jihomoravského kraje. Družstvo tvořili brankář Pavel Novotný,
dále Zdeněk Gimun, Zdeněk Kuběna, Josef Kupka,
Ivo Papež, Jaroslav Peřík, Miloš Pitor a Jiří a Libor
Svobodové. Od roku 1984 se hrála liga Adastu,
v níž se mezi sebou střetávala družstva provozů
strojíren. V roce 1987 se na vítězství v okresním
kole podíleli noví hráči Leoš Nekuda a Miroslav
Hanskut. V zápasech krajského finále v roce 1988
nastoupili „méně zkušení“ Miloš Doležal, Jan Fojt,
J. Kučera, Vlasta Pilát, M. Poláček a Pavel Tapšík.
Mužstvu složenému ze zaměstnanců ADASTu se
podařilo v srpnu roku 1989 vyhrát silně obsazený
turnaj ve Žďáru nad Sázavou, na němž byli vyhlášení P. Novotný jako nejlepší brankář a J. Svoboda
jako nejlepší střelec turnaje.
Většina členů uvedeného týmu hrála ještě buď
za DFB nebo restauraci „U Hanáků“ Blanenskou
ligu. To byla neoficiální pravidelná soutěž členěná
zhruba do tří stupňů, v níž se střetávala družstva,
která převážně reprezentovala nějaké hospody
hlavně z Blanska či Rájce.
S příchodem 90. let postupně končí propojení
adamovské malé kopané s továrnou. V roce 1991
se v sestavě ADASTu pod názvem DRTIČ Adamov
objevovali P. Novotný, M. Pitor, Z. Gimun, M. Doležal, J. a L. Svobodovi, I. Pernica, V. Pilát, Aleš Mrva,
Petr Neuman, Aleš Dudík, Ivo Vitouch, Michal Crha,
Miroslav Čuma a Jiří Němec. Neujal se záměr dlouhodobé soutěže ADAST CUP, a tak soupeření mezi
provozy zřejmě v roce 1991 skončilo 8. ročníkem.
Těžiště soutěží malé kopané se přeneslo na město. Utkání se od samého počátku hrávala na hřišti
u školy na Ptačině.
V 90. letech byly hojně rozšířeny jednodenní turnaje pro omezený počet družstev, které se hrály
systémem každého s každým, případně nejprve
v menších skupinách a pak završené finálovými
zápasy. Mnohé se konaly i v několika ročnících.
Tak v září 1992 se uskutečnil první ročník Poháru Strany přátel piva a v dubnu 1995 proběhl na
ptačinském hřišti turnaj velikonoční. Adamovská
družstva často na taková turnajová měření sil vyjíž18

děla. Jako příklad lze uvést Piňo, které se zúčastnilo v červnu 1992 mezinárodně obsazeného turnaje
40 mužstev v Hradci Králové, v němž se probojovalo mezi posledních osm.
V roce 1992 vznikla Adamovská liga a do jejího
zahajovacího ročníku se přihlásila družstva Trosky,
Piňo, Ptačina, Kern, Výhybka a DFB, které v něm
zvítězilo. Mezi známé představitele uvedených
mužstev v té době patřili: Trosky – Michal Neřima,
Karel Hynšt, Kamil Vašíček, Tomáš Krátký; Piňo –
P. Neuman, Radek Trunda, A. Mrva, Aleš Zemánek;
DFB – P. Novotný, I. Papež, J. Peřík, František Palián, L. Svoboda, V. Pilát; Ptačina – Z. Gimun; Kern
– Radek Saksun, I. Vitouch; Výhybka – Ivan Rejda,
Petr Vašíček (tehdy hráč Slušovic).
Vítězem Adamovské ligy v roce 1993 byla Výhybka, jejímž vážnějším soupeřem z 5 dalších mužstev
bylo pouze DFB. Následného 3. ročníku, který se
hrál pod názvem ALMAKO 94, se zúčastnily nové
místní družstvo Tenis Dream Team a přespolní
Delirium Babice. Tentokrát bylo pořadí na prvních
dvou místech opačné než před rokem.
Z roku 1995 se dochovala pouze tabulka zachycující stav v polovině soutěže, kdy vedlo DFB před
Troskami, následovaly Výhybka, Tenis, Piňo, Kern
a Ptačina. Po závěrečném kole ligy roku 1996 figurovalo na 1. místě DFB, na který ztratila Výhybka
pouhý bod, další posty obsadily Trosky, Piňo, Drtič
a Ptačina.
Konečné pořadí nebylo zveřejněno v dostupném
tisku ani v roce 1997. Po polovině soutěže si vyrovnaně vedly DFB, Drtič, Trosky a Piňo, ztrácel Pivní
ventil. Mužstvo Výhybky bylo z ligy vyřazeno, protože se k utkáním dostavovalo málo jeho hráčů.
V letech 1998 a 1999 suverénně zvítězilo DFB.
Jako nováčci vstoupili do Adamovské ligy v roce
1998 Ajeto a v roce 1999 Tornádo, z tradičních
týmů pokračovaly Trosky, Piňo a Drtič. Uvedená
družstva se zapojila do soutěže i v roce 2000.
Od poloviny devadesátých let se v mužstvech
objevili noví dobří hráči Jiří Neumann, Karel Noss,
Marek Nejezchleb a Zdeněk Straka.
Dlouhodobá soutěž v malé kopané v Adamově,
hraná převážně pod názvem MAKO doplněném
o kalendářní rok, pokračovala i v 21. století. V roce
2001 vedlo po polovině soutěže tabulku se slušným náskokem DFB před Troskami a vyrovnanou
trojicí Ajeto, Drtič a Piňo. V navazujícím roce se
okruh zúčastněných družstev rozšířil o Hokejisty.
Počet týmů zůstal na šesti i v roce 2003, kdy po
dlouhých letech ukončilo činnost DFB, jehož místo
zaujala nově sestavená Traverza. Její účinkování
však trvalo pouhý rok. V konečné tabulce bylo na
1. místě Ajeto se 27 body, následované Troskami,
které nasbíraly 20 bodů. Třetí byl Drtič se 14 body,

s nímž utrpělo Ajeto jedinou porážku v ročníku.
V roce 2004 se do soutěže zapojil nový tým Astmaticxs. První Ajeto ztratilo ze 30 možných jen 6
bodů, o 3 body méně měly druhé Trosky, následná místa zaujala družstva Piňo, Astmaticxs, Drtič
a Hokejisti.
Do dalšího ročníku se nepřihlásil Drtič, takže se
soutěžilo v pěti týmech. Pořadí na prvních dvou
místech bylo shodné s předchozím rokem, navíc
Ajeto absolvovalo ligu bez porážky. V roce 2006
rozšířilo ligu družstvo Mamutů, které se hned umístilo na druhém místě za opět suverénním vítězem
Ajeto. Další místa náležela týmům Trosek, Hokejistů, Astmaticxsu a Piňa.
Rok 2006 byl poslední, v němž byla Adamovská
liga malé kopané uspořádána. Po jejím ukončení
pokračovala některá družstva v turnajových startech mimo Adamov. Např. mužstvo Trosky minimálně do roku 2008 dojíždělo na srpnový turnaj
do Hodonína, kterého se poprvé zúčastnilo v roce
1994. Tým Mamutů se zapojil v roce 2007 ve Vilémovicích do turnaje Hyundai Cup (který je pořádaný dodnes), na němž soupeřilo téměř 50 týmů.
Pro porovnání výkonnosti ve svazu malé kopané slouží především dlouhodobé oblastní soutěže,
které se od počátku hrají systémem jaro-podzim.
Taková dlouhodobá soutěž běžela na Blanensku
v roce 1992 a tvořily ji okresní liga a dvě územní
skupiny divize. Adamov skončil v té jižní poslední
z 9 družstev, když v 16 zápasech získal jen 7 bodů.
V roce 1993 byla tato soutěž již tříúrovňová a Adamov hrál v té nejnižší, tzv. základní třídě. O roce
1994 se mně nepodařilo v dostupných zdrojích najít ani sebemenší informaci.
Na jaře 1995 sestavil pan Miroslav Hrazdíra,
který měl pronajatou restauraci Větrník, nový tým
téhož názvu. Byl nejen jeho sponzorem, ale i vedoucím. Mužstvo bylo složeno z hráčů: M. Crha
(brankář), Z. Straka, Erik Augustin, K. Noss, Petr
a Roman Pilátovi, Vladimír Gregor, Ladislav Hájoš,
Michal Šotnar, Petr Nejezchleb a Antonín Prokůpek. Trenérem byl pan Richard Noss.
V roce 1996 zvítězil Větrník v základní soutěži,
když ze 24 odehraných zápasů byly jen 2 remízové
a prohrané. Adamovský tým nastupoval v následujícím složení: brankář Luboš Zemánek a hráči
do pole K. Noss (kapitán), M. Nejezchleb, P. Pilát,
A. Zemánek, P. Neuman, Jakub Mrlina, R. Saksun,
I. Vitouch, E. Augustin, Z. Straka a Zdeněk Handl.
Nejlepším střelcem základní soutěže se stal se 47
brankami K. Noss, dále P. Pilát skončil se 29 brankami na pátém místě a na desátém s 24 brankami
M. Nejezchleb.
Ve vyšší úrovni dlouhodobých soutěží Blanenska, v divizi–sever, působil Větrník pouze v roce

1997, protože v ní jasně zvítězil. Ve 22 kolech se
adamovští reprezentanti 16krát radovali z vítězství
a jen dvakrát vyšli bodově naprázdno. K dispozici
byli brankáři P. Novotný a L. Zemánek, Bohumil
Havránek, J. Mrlina, I. Vitouch, Z. Straka, E. Augustin, M. Nejezchleb, K. Noss, P. Pilát, A. Zemánek, Z. Handl a R. Saksun. Kapitánem mužstva
byl P. Neuman, post vedoucího nadále zastával
M. Hrazdíra.
V roce 1998 vyhrál nejvyšší stupeň oblastní soutěže – ligu – boskovický Kancl. Za ním se s odstupem seskupila čtyři družstva se zhruba stejným
ziskem bodů, z nichž 2. příčku nakonec obsadil
nováček soutěže Větrník Adamov. Nejlepším střelcem tohoto mužstva byl K. Noss s 21 brankami.
Následovalo 6 let, kdy se Větrník pohyboval
v oblastní 1. lize v bezpečném středu. Tato nejvyšší soutěž čítala 12 účastníků. Nejlépe se Větrník
v tomto období umístil v roce 2001, kdy skončil
jako pátý, nejhůře v roce 2003 jako desátý. Na brankách se podíleli do roku 2001 noví hráči Vespalec,
Brodecký, Dvořák, Korytář, Jekl a Roman Dobeš,
z těch starších Doležal a R. Trunda. Dalšími oporami Větrníku v této době byli P. Pilát, P. Neumann,
I. Vitouch, Leopold Pilař, Z. Straka a Josef Trunda.
Pak přišel rok 2005, v němž po jarní polovině zaujímal Větrník v tabulce sice poslední místo, ale byl
v bodovém kontaktu se dvěma dalšími týmy. Adamovské mužstvo nastoupilo ještě k zápasu v září,
pak však své účinkování v této soutěži ukončilo. Po
vyloučení Větrníku z 1. ligy byly výsledky jeho odehraných zápasů anulovány. Důvodem odstoupení
byl malý počet hráčů, kteří byli ochotni k zápasům
malé kopané nastupovat, protože většina začala
dávat přednost klasickému fotbalu.
Návrat do oblastní soutěže je spojen s rokem
2009. Adamovské družstvo do ní vstoupilo opět
pod názvem Větrník. V uvedeném roce měla tato
soutěž na Blanensku celkem 7 stupňů a hrálo v ní
přes osmdesát týmů. Nejnižší úrovní byla základní
třída, kterou Větrník vyhrál při jedné remíze a jedné
porážce s vysoce aktivním skóre 89:25. Zasloužili
se o to především hráči P. Pilát, I. Vitouch, Jakub
Hoffman, Robert Martínek, R. Dobeš, Vladislav
Gajda a Aleš Kovařík. V roce 2010 obsadil Větrník
v divizi druhé místo, které bylo rovněž místem postupovým, a to do 5. ligy. V ní skočil v roce 2011 na
třetím místě o pouhé 2 body za vítězným Křetínem.
I toto umístění stačilo na postup do vyšší 4. ligy.
V uvedené době mužstvo střelecky táhli P. Pilát,
R. Dobeš, Jan Mach, I. Vitouch a A. Kovařík, dále
často nastupovali Marek Hrazdíra, Tomáš Chladil,
Roman Hájek, J. Hoffman a J. Trunda.
-dtk19

Volnočasové aktivity

šíka a6 2019:Sestava 1

12.2.2019

8:03

Stránka 1

Adamovské KOLO jede dál
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
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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

odpolední aktivity:

VESELÁ
VÝTVARKA

pro děti od 3let
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Za méně známými prameny
v okolí Adamova
Zdravotní situace konečně dovolila uvolnit
opatření, která se týkala cestování, proto vás
opět mohu pozvat i na více vzdálená místa od
Adamova. Pro květnové vydání Adamovského
zpravodaje jsem zvolil jižní okolí od našeho města a v tomto prostoru se nacházející zajímavé
stavby vodních pramenů. Vybral jsem jednotlivé
studánky, které se nacházejí mimo značené turistické trasy na méně frekventovaných místech.

niční stanicí. Byla zde zbudovaná v roce 1937.
Na portále studánky je osazena plotna s obrazem lišky číhající na kořist. Ke studánce se také
váže pověst o zjevení anděla, který následně studánce požehnal. Od té doby je údajně voda z ní
léčivá.
3) Trpaslíkův pramen
Na svahu východně od lesní cesty Vojanka se
nachází menší neupravený pramen s přístřeškem. Jen destička připevněná na stříšce prozrazuje její název.

1) Studánka svatého Huberta

Studánka, která byla vybudována v roce 1940
u lesní cesty od babické železniční zastávky
k obci Babice nad Svitavou. Na čelní straně studánky je vyveden obrázek svatého Huberta se
psem v pokleku před jelenem, který má kříž v paroží. Totožný motiv je zhotoven na studánce při
silnici Josefov–Olomučany a studánce v lesích
západně od Máchova památníku.
2) Studánka U Lišky
Další, tentokrát menší studánka, se nachází
nedaleko té předchozí, ve žlebu při lesní pěšině
mezi Babicemi nad Svitavou a babickou želez-
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4) Studánka U Jezevce
Při méně výrazné pěšině, od lesní cesty Melatín k Vojance, se nachází další přístřešek na kamenech vyskládaných kolem vyvěrajícího pramene. Pramen odchytil a studánku podle vlastního
amatérského návrhu realizoval Vladimír Krč.

5) Studánka U Veverky
V roce 1940 vybudovaná studánka, která se
nachází východně od Útěchova v lesní trati nazývané Na Háčkách. Betonové tělo studánky skrývá skruž, ve které pramení voda a vytéká trubkou
umístěnou pod dřevěnými dvířky.

6) Pocta vodě
V severní části údolí Rakovec u Ořešína se nachází studánka vybudovaná v roce 2002. Návrh
stavby zpracoval prof. Ivar Otruba. Citát na studánce starořeckého básníka Pindara je uveden
jak v originále, tak v českém překladu a oslavuje
vodu.
Níže je uvedena mapka, na které je znázorněno
všech šest studánek. Mnoho dalších tipů k výletům naleznete na mém webu.

Na závěr ještě poznámka k článku Encyklopedický slovník Adamova z dubnového čísla Adamovského zpravodaje. V tomto čísle jsem uvedl
Vojenskou louku a její název jsem nespojil s žádnou vojenskou aktivitou. Na to se ozvali někteří
z vás, kteří z dřívějších vyprávění vědí o vojácích,
kteří zde údajně měli mít cca na počátku 50. let
postavené stany. Jaký měl být účel jejich přítomnosti nikdo nevěděl. Osobně mě napadá spojitost s budováním protiletecké obrany Brna právě
v 50. letech. Jedno palebné postavení bylo vybudováno také při silnici mezi Útěchovem a Soběšicemi.
Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz
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Inzerce
• 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.
• Manželé z Blanska koupí byt v Adamově, starší
výstavba. Tel. 731 707 067.
• Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.:
797676748.

www.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

Už 15 let pomáhám klientům
s prodejem, koupí... nemovitostí.
Využijte dlouholetých zkušeností.
Používám:
3D scan - nejen
v covid. době
si z pohodlí
domova,
v bezpečí projdete
nemovitost.

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

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 31.5.2021 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

71 %

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 do routeru kabelem.
a tablety APPLE iOS • Android
Tyto zařízení obvykle velmi zatěžují kapacitu bezdrátových přenosů domácí Wi-Fi. Mimo samotného rušení
z okolí bytů. Obvykle si tímto výrazně zvýšíte propustnost routeru Wi-Fi pro zařízení typu notebook, tablet,
telefon a dalších. Různé zesilovače Wi-Fi, přenosy přes 220V nekvalitní signál pouze přeposílají.

Wi-Fi
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