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v sobotu 29. 5. 2021 
na rybářské 
závody dětí

u � lavu

Adamovští rybáři srdečně zvou malé 
i s dospělým doprovodem 

Ceny � oro pro každého, 
občer  vení pro vše� ny!

sponzorováno městem Adamov

7.30 - 8.00 prezentace • začátek závodů 8.15 
slavnostní vyhlášení výsledků 12.15 

dětský den.indd   1 12.05.2021   13:05:10
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova

Na 49. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 22. 3. 2021 vzala Rada města Ada-
mova na vědomí zápis z 25. zasedání Kulturně 
informační komise, které se konalo dne 17. 2. 
2021.

Byly schváleny Dodatek č. 8 Smlouvy o  ná-
jmu bytu č. 02/2011/B a Dodatek č. 7 Smlouvy 
o nájmu bytu č. 04/2011/B.

Dále byly schváleny Provozní řád workouto-
vých hřišť, Návštěvní řád – workoutové hřiště 
ul. P. Jilemnického a Návštěvní řád - workouto-
vé hřiště ul. Komenského.

Byl schválen záměr pronájmu nebytových 
prostor – část objektu Opletalova č. p. 345, 
Adamov – prostory restaurace Větrník a  část 
pozemku p. č. st. 806 v k. ú. a obci Adamov – 
terasa.

V  souladu s  Dotačním programem pro po-
skytování dotací z  rozpočtu města Adamova 
na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejne-
rových stání v okolí bytových domů na pozem-
cích ve vlastnictví města Adamova na období 
2019–2022 bylo schváleno poskytnutí dotací 
SVJ zapojeným do projektu pro rok 2021.

Rada města Adamova vzala na vědomí změ-
nu rozpisu rozpočtu č. 1/2021 dle písemného 
materiálu.

Na poskytování sociálních služeb městem 
Adamov schválila Rada města Adamova přije-
tí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 
výši 1.300.000 Kč. Díky tomu bylo následně při-
jato Rozpočtové opatření č. 1/2021.

Byly schváleny roční účetní závěrky Základní 
školy a  mateřské školy Adamov, příspěvkové 
organizace, za rok 2020 a Městského kulturní-
ho střediska Adamov, příspěvkové organizace, 
za rok 2020.

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 
5 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B na ulici 
Komenského 6.

Rada města Adamova vzala na vědomí Roz-
hodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 
v  části 2 veřejné zakázky „Rozšíření kapacity 
MŠ Jilemnického v  Adamově – dodávka vy-
bavení“ a  schválila výzvu k  podání nabídky 
a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rozšíření kapacity MŠ Jilem-
nického v Adamově -  dodávka vybavení – nové 
vyhlášení“.

Dále Rada města Adamova schválila výzvu 
k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybudová-
ní parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“.

Na závěr byla schválena změna rozpisu roz-
počtu č. 2/2021.

Na 50. jednání Rady města Adamova kona-
ném dne 19. 4. 2021 vzala Rada města Ada-
mova na vědomí zápis z 26. zasedání Kulturně 
informační komise, které se konalo dne 17. 3. 
2021, zápis 9. a 10. schůze Likvidační komise, 
které se konaly 3. 2. 2021 a 15. 3. 2021.

Byla schválena Smlouva o  připojení 
č. 9001799647 k odběrnému místu v k.ú. Ada-
mov, pozemek parc. č. 259/1 (parkovací dům 
Sadová) se společností EG.D, a.s.

Rada města Adamova schválila podobu fo-
tokroniky města Adamova za 2. pololetí roku 
2020.

Dále byly schváleny stavební záměry „Ada-
mov, DS NN, Pfeffer“ a  „Adamov, Fibichova, 
úprava DS NN, Novák“.

K nájemní smlouvě č. 01/2014/SN na proná-
jem nebytových prostor – restaurace Větrník 
a terasa byl schválen Dodatek č. 4.

Rada města Adamova schválila provedení 
přezkoumání hospodaření města Adamova za 
rok 2021 Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje.

Nebylo schváleno poskytnutí finančního daru 
ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Adamova 
Lince bezpečí, z.s., na její provoz v r. 2021.

Bylo schváleno poskytnutí finančních darů 
z  rozpočtu města Adamova Sjednocené orga-
nizaci nevidomých a  slabozrakých České re-
publiky, zapsanému spolku, oblastní odbočce 
Blansko, ve výši 2.000 Kč, Centru pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s., ve výši 1.000 Kč a  ZO 
ČSOP 50/10 Zelené Vendolí ve výši 1.000 Kč.

Dále Rada města Adamova schválila poskyt-
nutí neinvestičních dotací z  rozpočtu města 
Adamova spolku s  názvem Junák – český 
skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s., 
ve výši 40.000 Kč a  spolku KOLO-KOLO, z. s., 
ve výši 30.000 Kč a  Římskokatolické farnosti 
Adamov ve výši 10.000 Kč.

Rada města Adamova neschválila poskytnutí 
individuální dotace z rozpočtu města Adamova 
spolku TAJV, z.s.

Rada města Adamova vzala na vědomí změ-
nu rozpisu rozpočtu č. 3/2021.

Do konkurzního řízení na místo ředitele/ky 
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Základní školy a  mateřské školy Adamov, pří-
spěvkové organizace, byli schváleni členové 
konkurzní komise.

Rada města Adamova vzala na vědomí Pro-
tokol o posouzení a hodnocení nabídek, Ozná-
mení o výběru dodavatele, a to v rámci veřejné 
zakázky s  názvem „Rozšíření kapacity MŠ Ji-
lemnického v Adamově – dodávka vybavení – 
nové vyhlášení“, následně schválila vybraného 
dodavatele CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., 
a schválila Kupní smlouvu s vybraným dodava-
telem.

Následně byl Radou města Adamova schvá-
len Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo v rámci pro-
jektu s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Jilem-
nického v Adamově“.

Rada města Adamova vzala na vědomí Pro-
tokol o posouzení a hodnocení nabídek, Ozná-
mení o výběru dodavatele, a to v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Vybudování parkoviště P+R 
a B+R u nádraží v Adamově“, následně schváli-
la vybraného dodavatele AF-PROSTAVBY, s.r.o., 
a  schválila Smlouvu o  dílo s  tímto dodavate-
lem.

Na závěr byl schválen program 15. zasedání 
Zastupitelstva města Adamova, které se kona-
lo ve středu 28. dubna 2021.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
  1. 5. 2021  Stanislav Broža, 75 roků
  6. 5. 2021  Emilie Vašíčková, 70 roků 
10. 5. 2021  Milada Bendová, 87 roků
15. 5. 2021  František Sychra, 81 rok
15. 5. 2021  Jana Hanzlíková, 80 roků
16. 5. 2021  Jaroslava Minaříková, 89 roků
17. 5. 2021  Jiří Tlačbaba, 75 roků
19. 5. 2021  Bohumil Brzobohatý, 80 roků
28. 5. 2021  Libuše Bednářová, 75 roků
30. 5. 2021  Ladislav Novotný, 80 roků
30. 5. 2021  Bohumil Sehnal, 70 roků
31. 5. 2021  Ivan Vojta, 75 roků

Úmrtí
19. 4. 2021  Marie Ryzová, roč. 1940
30. 4. 2021  Miloslav Havíř, roč. 1953

Informace ze svodky Městské 
policie Adamov

Vybrané události z března a dubna 2021 kon-

krétně:
• Někdy stačí málo a z obyčejné návštěvy se 

rázem stane návštěva neobyčejná, spíše tzv. 
nezvaná. Toto se stalo předmětem oznáme-
ní strážníkům, kdy se na ul. P. Jilemnického 
měl před bytovým domem nacházet muž pod 
vlivem alkoholu. Na místě strážníci zjistili, že 
muž není obyvatelem bytového domu, ale přijel 
za svojí známou, u které chtěl přespat. Po ces-
tě se však na „celou akci“  tak dlouho připra-
voval, až se opil, a známá o něj nejevila příliš 
velký zájem. Byla by to vtipná historka, kdyby 
ovšem muž nebyl ve stavu, kdy nekontroloval 
své chování a  byl sám pro sebe nebezpečný. 
Musel se podrobit pobytu na protialkoholní zá-
chytné stanici, kam ho převezli strážníci. Na-
konec se tedy měl kde vyspat, ale zřejmě ne 
úplně tam, kde si přál.   

• Ve večerních hodinách byli strážníci požá-
dáni o součinnost s ZZS při výjezdu ke zraněné 
osobě na ul. Družstevní. Strážníci ihned vyrazili 
na místo, kde na cestě pro pěší mezi ul. Druž-
stevní a P. Jilemnického spatřili muže, který sil-
ně krvácel z oblasti temene hlavy, a další muž 
mu poskytoval první pomoc. Vzhledem k tomu, 
že první pomoc byla muži poskytována dosta-
tečně, vyčkali strážníci příjezdu ZZS, kterou na 
místo naváděli. Provedeným šetřením na mís-
tě bylo zjištěno, že nedošlo k  cizímu zavinění 
a  muž si své zranění způsobil sám tím, že si 
zkracoval cestu nevhodně mezi stromy, kde 
klopýtnul. Svou úlohu zřejmě sehrál i  alkohol, 
ale jak se říká, většinou jde ruku v  ruce míra 
alkoholu s mírou štěstí při pádu, a tak strážníci 
zraněného muže za pár dní znovu potkali s pár 
stehy na hlavě, ale jinak snad bez vážnějších 
následků. 

• Na linku 158 se obrátil muž se svými pocity 
a neutěšeným psychickým stavem, který hodlal 
vyřešit tím, že si sáhne na život. Strážník, kte-
rému byla informace předána, se ihned vydal 
muže zkontaktovat, k  čemuž došlo na hotelu 
Pod Horkou. Strážník s  mužem vedl rozhovor 
a snažil se ho uklidnit do doby, než se na místo 
dostavila ZZS a  převezla ho k  odbornému vy-
šetření. Muži bylo naměřeno 1,99 promile alko-
holu v dechu. 

• Zřejmě platná mimořádná opatření, která 
lidem neumožňují trávit svůj volný čas tak, jak 
jsou zvyklí, a nutí je být více v kontaktu s nej-
bližšími, vedou k nárůstu tzv. domácích hádek 
a  rozepří. Nevím, jak jinak si vysvětlit fakt, že 
strážníci za uplynulé období řešili hned 6 pří-
padů různých způsobů hádek a  rozepří mezi 
partnery. Většinou se tyto situace odehrávaly 
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uvnitř bytů, kam se strážníci dostavili po při-
jatém oznámení jednoho z partnerů nebo sou-
sedů. K těmto situacím strážníci přistupují vel-
mi citlivě, protože je zřejmé, že výše uvedená 
opatření jsou náporem na psychiku mnohých, 
ať už kvůli výpadku příjmů, dětem na distanč-
ních výukách nebo prostě jenom kvůli nemož-
nosti se bavit s  přáteli apod. Všechna ozná-
mení tedy strážníci vyřešili na místě domluvou 
s tím, že došlo k obnovení veřejného pořádku či 
nápravě pokojného stavu.

Za uvedené období strážníci dále řešili:
• několik krádeží v OD Albert
• nález RZ, která byla vrácena majiteli
• útěky agresivního kozla, který opakovaně 

obtěžoval kolemjdoucí 
• porušení vyhlášky města Adamova v  sou-

vislosti s venčením psů
• ublížení na zdraví, které bylo postoupeno 

k projednání správnímu orgánu

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Projekt vybudování parkoviště 
P+R a B+R u nádraží 
v Adamově

V  měsíci květnu začala výstavba parkoviště 
u  nádraží s  95% dotací ze strukturálního fondu 
ERDF. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt s názvem „Vybudování parkoviště P+R a B+R u ná-
draží v Adamově“ je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační 
program (IROP)

Registrační číslo 
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014250

Prioritní osa IROP: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl:

4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblas-
tech a aktivizace místního potenciálu

Výzva ŘO IROP: č. 53 Udržitelná doprava – integrova-
né projekty CLLD

Příjemce dotace: Město Adamov

Cílem projektu je výstavba nového záchytného 
parkoviště typu P+R a B+R v k.ú. města Adamov 
v bezprostřední blízkosti železniční stanice a au-
tobusové zastávky. Celkem vznikne 19 parkova-
cích míst pro osobní automobily a  3 místa pro 
jízdní kola. Tím bude usnadněna kombinace indi-
viduální a hromadné dopravy v každodenní dojí-
žďce do zaměstnání, popř. do škol, za službami, 
obchodem atd.

Smyslem projektu je zvýšit podíl udržitelných 
forem dopravy – nabídnout lidem (zejména pra-
videlně dojíždějícím) odpovídající alternativu 
k zatím dominující individuální automobilové do-
pravě.

Celkové výdaje projektu: 1 542 994,00 Kč

Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spo-
lufinancování Kč

Podíl na 
celkových 

způsobilých 
výdajích 

(v %)

Dotace ze strukturálního 
fondu ERDF (dále jen "SF") 1 258 728,14 95

Národní veřejné zdroje

z toho: dotace ze státního 
rozpočtu

z toho: dotace z obce 66 248,85 5

Soukromé zdroje příjemce

Celkové způsobilé výdaje 1 324 976,99 100
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kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Myslíme ekologicky

Co
 s

e 
sb

írá
?

úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky a LED světelné zdroje
Od 1. 1. 2021 se sbírají rovněž klasické přímo žhavené a halogenové žárovky.

Sbírají se všechny typy světelných zdrojů 

Úsporné světelné zdroje šetří elektrickou energii a oproti klasickým žárovkám vydrží svítit 
mnohem déle.
Když však dosvítí, je nezbytné je ekologicky zrecyklovat. Po recyklaci je totiž možné znovu 
použít kolem 90 % všech materiálů, ze kterých jsou světelné zdroje vyrobené. Navíc zářivky 
a úsporky obsahují malé množství toxické rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat.

Kam s nimi?
Vysloužilé světelné zdroje patří na místa zpětného odběru, nikoli do popelnice. Jen tak se 
dostanou k recyklaci. Pokud je vyhodíte na nesprávné místo, riskujete pokutu až 100 000 Kč, 
kterou může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu se zákonem.

Kde najdu nejbližší sběrné místo?
Světelné zdroje lze zdarma odevzdat v prodejně při nákupu nových, na sběrný dvůr nebo do 
malých sběrných nádob, které jsou často umístěny v supermarketech či nákupních 
centrech, ve rmách nebo na obecních a městských úřadech.
Nejbližší sběrné místo je možné vyhledat v mapě sběrných míst na www.ekolamp.cz.

Jakým způsobem je nancován sběr a recyklace?
Výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení přispívají do kolektivního systému Ekolamp 
takzvaným příspěvkem na recyklaci. Jeho výše odpovídá aktuální nanční a technologické 
náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých druhů elektrozařízení.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento symbol říká, že elektrozařízení na konci svojí životnosti nepatří do 
komunálního odpadu a jeho vyhazování do popelnice nebo volné přírody je 
zakázáno.
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Události ve městě

Šmejdi se vrací
Vážení občané, v  posledních dnech a  týd-

nech se opětovně objevují telefonické nabídky 
na prověření vyúčtování cen energií. Telefonní 
operátoři se představují jako zástupci různých 
energetických společností. Žádná z velkých spo-
lečností tyto telefonní hovory neprovádí. Nikomu 
nejste v žádném případě povinni sdělovat údaje 
ze svých smluv a  vyúčtování. Ve vlastním zá-
jmu neumožňujte na základě telefonních hovo-
rů následnou návštěvu bytu za účelem kontroly 
vyúčtování. Pokud Vás někdo i přes to navštíví, 
kontaktujte městskou policii na tel. čísle 602 515 
387 nebo starostu města na tel. čísle 773 634 
342.

ŠLP informuje
Lesy a  lesní cesta v  lokalitě nad adamovským 

skladem v majetku ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity 
v Brně byly během zimních měsíců těženy za úče-
lem odstranění suchých a proschlých dřevin, které 
byly postiženy dlouhodobým suchem z předešlých 
let. Dřeviny v této lokalitě jsou již mýtně zralé a tudíž 
jsou určeny k postupné obnově za mladé jedince. 
Pokud by nedocházelo k nahodilým těžbám porosty 
by byly postupně rozpracovány malými proužkový-
mi sečemi, ovšem rychlost prosychání nás nutí volit 

rychlejší postup. V rámci bezpečnosti je nutné vědět, 
že za  nejnebezpečnější  stromy  považujeme pro 
laika zdánlivě zelené stromy , o tom se můžete pře-
svědčit,  když se podíváte do korun tamních stromů. 
Těžba na lesní cestě Ke Skladu bude v měsíci květnu 
ukončena a budeme zde již během letních měsíců 
provádět jen asanační těžby. Na vrstevnicové cestě 
od hřbitova budou práce z výše uvedených důvodů  
probíhat i v měsíci červnu. Pokud to bude situace 
vyžadovat a v vzhledem k plánované uzavírce želez-
ničního koridoru budeme pokračovat i v zimních mě-
sících. Celkově porost bude postupně odtěžován, 
protože v  jeho nitru se nachází spoustu suchých 
stromů, které budou svojí vahou postupně padat.  
Jelikož je v lesnictví velmi obtížná doba, která byla 
ovlivněna covidovými opařeními a nedostatkem pra-
covníků, chtěl bych občany vyzvat k trpělivosti a těm 
co respektují  naše upozornění poděkovat. Věřte, že 
svým vstupem do pracovního prostoru i v době, kdy 
se zde zdánlivě nepracuje ohrožujete nejen sebe, 
ale i pracovníky, kteří se podílejí v těžkém terénu na 
jeho obnově. Za velmi pozitivní může považovat, že 
porost si již sám připravil  následnou generaci a na 
svazích již dnes můžete vidět nastupující přirozenou 
obnovu  semenáčků, kteří vytvoří zdravý  a stabilní 
porost.

Ivo Březina
Vedoucí polesí Vranov

EG.D navázalo na nově zrekonstruovanou opěrnou zídkou pod MŠ P. Jilemnického novou fasádou 
elektrorozvodny, jenž je dílem z Ateliéru Malujeme jinak od Lukáše Veselého
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Blahopřání
Blíží se letošní dvanáctý červen, a  to je datum, 
kdy paní Marie Kocmanová oslaví své 80. naro-
zeniny.
Bývalí spolupracovníci, přátelé a známí jí k tomu-
to jubileu přejí klidný a spokojený život a hlavně 
zdraví, zdraví, zdraví.

Marie, blahopřejeme.

Dne 6. 5. 2021 se dožila 70 let paní Emílie Vašíč-
ková.
Všechno nejlepší k narozeninám přejí synové Ka-
mil a Viktor i vnuk Adam.

Gratulujeme k  sedmdesátým narozeninám. Ke 
stovce jsi blíže než kdykoli před tím. Máš před 
sebou ještě dlouhou cestu. Kráčej po ní s naším 
přáním všeho nejlepšího.

Vzpomínky

Dne 6. května 2021 by se 
pan Jan Voškeruša dožil 85 
let.
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. 6. 2021 by oslavil 
100 let pan Antonín Věž-
ník, rodák ze Svitávky. Do 
Adamova přišel v  roce 
1941, kde se ve firmě Adast 
„schoval před nástupem 
do Reichu“, ve firmě Adast 
Adamov pak pracoval neu-
věřitelných 50 let. Původně 
atlet, později závodník, re-
prezentant okresu Blansko 
v  DZBZ a  nakonec trenér 
volejbalu žen a dorostenek, 
zemřel v roce 2009 ve věku 
nedožitých 89 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Dcera Jitka a syn Antonín.

Dne 13. června 2021 je to 
přesně rok, co nás opustil 
František Bárta.

S láskou vzpomínají manžel-
ka, synové Petr a Jiří a vnou-
čata Nikola, Katka, Dominik 
a Petr.

„Jen kytičku na hrob Ti mů-
žeme dát a tiše vzpomínat.“

Dne 18. června 2021 uplyne 
10 let, kdy navždy utichlo 
srdce naší milované man-
želky, maminky a  babičky 
Miluše Noskové z  Adamo-
va.

Všichni, kdo jste ji měli rádi, 
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel, 
syn a dcera s rodinami.

Nikdy nezměníš, co skutkem 
stalo se.

28. 6. před 40 roky od nás 
náhle navždy odešla ve 
svých 17 letech Hanka Pe-
říková.

Stále vzpomínají maminka, 
bratr Jarek a všichni, kteří ji 
měli rádi.

Alois Dobrovolný - 100. výročí 
narození

Po několik desetiletí jsem se s Aloisem Dob-
rovolným setkával jako s  členem Výtvarného 
kroužku a  při přípravě jeho výstav pořádaných 
Historicko-vlastivědným kroužkem. Proto i  má 
vzpomínka je zaměřena do této oblasti.

Alois Dobrovolný se narodil 19. 6. 1921 v Boc-
kovicích (okr. Velké Meziříčí).  

V  Adamově žil od roku 1960, kdy přišel pra-
covat do Adamovských strojíren. Protože ma-
lování bylo jeho koníčkem, brzy se zapojil do 
činnosti ve výtvarném kroužku. Zdokonaloval se 
studiem na Lidové škole umění Jaroslava Kva-
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Kultura
Pozvánka na výstavu
STANISLAV HAVLÍK  – Nejnovější  malování do 
čtverce

Ve výstavní síni Společenského centra MKS 
v  Adamově připravil MKS – Historicko-vlas-
tivědný kroužek výstavu obrazů brněnského 
výtvarníka Stanislava Havlíka. Slavnostní ver-
nisáž se uskuteční  v neděli 13. června v 15:00 
hodin. Výstavu uvede autor a  Jaroslav Budiš.  
K návštěvě jste zváni od 13. 6.  do 22. 6.  2021,  
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je za-
vřeno. 

   Stanislav Havlík vystudoval učitelství vý-
tvarné výchovy na Filozofické fakultě PU v Olo-
mouci. Pracoval jako profesor kreslení postup-
ně na základní škole, gymnáziu a  lidové škole 
umění. Posledních dvacet let své profesní ka-
riéry působil jako ředitel základní umělecké 
školy. Po odchodu do důchodu a přesídlení do 
Brna se výtvarným činnostem, básnické tvor-
bě a výstavním aktivitám věnuje systematicky 
a  intenzivně.  Pro Stanislava Havlíka je  typic-
ké malování do čtverce.  Dvě předchozí ada-
movské výstavy byly takto formálně, ale vždy 
invenčně a nově, zaměřeny. Nyní se představí 
nejnovější malování do čtverce z  posledních 
tří let a  jak můžeme vidět z několika obrázků, 
máme se na co těšit. V sérii metrových  obrazů 
následuje cyklus POHLEDY Z  OKNA, středně 
velké jsou v cyklu KVADRATURA KRUHU. Dosa-
vadnímu stylu se vymyká jakási výtvarná repor-
táž VIDINY Z JIPKY.

pila v Brně u profesora Umláška a akademické 
malířky Marie Filipové v  letech 1963 až 1967. 
Cenné zkušenosti získal též četnými konzulta-
cemi s akademickým malířem, adamovským ro-
dákem, Josefem Š. Malečkem. Své práce před-
stavil na sedmi samostatných výstavách. Účast 
na společných výstavách Výtvarného kroužku 
je ještě mnohem četnější. Jako výtvarník byl 
Alois Dobrovolný především krajinář. Oblíbeným 
námětem byla jeho rodná Vysočina, Adamov 
a okolí a vůbec krajina, která ho něčím zaujala. 
Věnoval se také portrétní tvorbě a zátiším. Své 
výtvarné práce nezištně věnoval různým institu-
cím a občanům Adamova. Mnohé dosud zdobí 
adamovské domácnosti.

Zemřel 19. 4. 2004. Dobrého člověka, spoluo-
bčana, šikovného výtvarníka si připomenou ti, 

kteří ho znali a setkali se s ním jak v práci, tak při 
jeho dalších činnostech.

Za Výtvarný kroužek a Historicko- vlastivědný 
kroužek Jaroslav Budiš
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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 červen 2021

Téma měsíce: Cestujeme po ČR
Připravujeme (realizace dle platných nařízení vlády):
Workshop: Místní speciality na zdravý způsob 
Speciální akce: hra Česko, jak ji znáte z TV 
Tvoření: malování na kameny, hra Česko, kvízy o Česku
Průběžně poskytujeme pomoc se školou
• můžeš využít počítač, máme kvalitní interne-

tové připojení.
• nevíš si rady se zadanými úkoly, dle možností 

vysvětlíme to, čemu nerozumíš.
• zajímá nás, co Tě trápí, vyslechneme Tě, po-

můžeme najít řešení
Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb nebo na te-
lefonu 733 741 732
Provoz NZDM Zlatá zastávka je přizpůsoben ak-
tuálním vládním nařízením.
Těšíme se na Tebe! Kolektiv zaměstnanců Zlaté za-
stávky.

Poděkování
Farnost Adamov děkuje senátorce Jaromíře 

Vítkové za poskytnutí daru ve formě respirátorů 
pro naše seniory.

Farní výlet pro děti
Na sobotu 8. května uspořádal katecheta Josef 

Novotný výlet pro děti adamovské farnosti. Farní-
ci vyrazili ráno vlakem do Bílovic nad Svitavou, 
kde navštívili kostel sv. Cyrila a  Metoděje. Tam 
luštili staroslovanské nápisy v hlaholici. Poté se 
vydali pěšky do Babic nad Svitavou a cestou je 
čekalo několik vědomostních úkolů. V  Babicích 
si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele a na farním 
dvoře si společně opekli špekáčky. Po cestě zpět 
po zelené značce doputovali na Alexandrovu roz-
hlednu. Odtud sestoupili do Adamova, kde v kos-
tele sv. Barbory výlet završili a ukončili tak poutní 
cestu po farních kostelech našeho duchovního 
správce P. Pavla Lazárka.

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/
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Pořadatelé Salonku dětských 
adamovských umělců předali 
svoje ocenění

V  posledním květnovém týdnu se v  Měst-
ském kulturním středisku na Ptačině sešli 
pořadatelé tradiční akce pro děti – Salonku 
dětských adamovských umělců. S  ohledem 
na platná protikovidová opatření probíhalo se-
tkání vždy jen za účasti autora oceněné práce 
s  maximálně třemi doprovázejícími osobami 
a  pořadatelem, který si právě jeho práci zvo-
lil pro osobní cenu. Zakončena tím byla první 
část akce a  začala druhá, kdy nejzajímavější 
práce budou vybírat návštěvníci výstavy. Tu 
můžete spolu s  dětmi navštívit až do 4. červ-
na 2021 v  pracovních dnech mezi 13. a  17. 
hodinou. Pro 15 autorů prací, které se nejvíce 
budou líbit vám, budou připraveny věcné ceny 
v podobě výtvarných potřeb.

Z  osobní ceny starosty města Adamova 
Bc. Romana Piláta se mohli těšit Radim Kud-
láček a  Amálie a  Marek Švestkovi. Místosta-
rostu města Adamova Jiřího Němce nejvíce 
zaujaly práce Barbory Bromové. Tajemnice 
MěÚ Adamov PhDr. Vlasta Kubenová potěši-
la odměnou Tobiáše Chalmovského, jednatel 
společnosti Adavak, s.r.o., Ing. Martin Hroz 
ocenil práci Ester Baisové, správce adamov-
ské farnosti Pavel Lazárek si vybral pro oceně-
ní práci Julie Studnařové, obchodní ředitelka 
Pivovaru Černá Hora Jitka Štipčáková odměni-
la Emu Pilitowskou, ředitelka Městského kul-
turního střediska v  Adamově Jitka Králíčková 
svoji osobní cenu věnovala Veronice Holmové.

Řadu roků akci podporuje a také letos nad ní 
převzala záštitu členka Senátu ČR Ing. Jaromí-
ra Vítková. Také ona zavítala na naši výstavu 
a pro ocenění si zvolila práce Anny Kapinuso-
vé, Hany Kratinové a Elišky Pokorné.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Připravili jsme pro vás...
 » 24. května – 4. června 2021

v  prostorách MKS Adamov na Ptačině v  pra-
covních dnech mezi 13. až 17. hodinou
• VÝSTAVA PRACÍ SALONEK DĚTSKÝCH ADA-

MOVSKÝCH UMĚLCŮ,
• VÝSTAVA KRONIK,
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „DOVOLENÁ 2020“.

Pokud zavítáte v  těchto dnech do Městského 
kulturního střediska na Ptačině, máme pro vás 
připravenu bohatou podívanou.

V salonku najdete práce dětí – výstavu Salonek 
dětských adamovských umělců.
Na chodbě na vás už od loňského podzimu če-
kají fotografie z akce Dovolená 2020.
A třetí „výstava“ vás pozve na procházku kroni-
kami zachycujícími činnost MKS. Najdete zde 
celkem 20 kronik (od roku 2001) a dvě kroniky 
z doby vzniku kulturního střediska. A hlavně se 
v nich určitě někde najdete vy sami.
Fotografie vám připomenou dobu a  události, 
kdy jste chodili za kulturou s dětmi, zúčastňo-
vali se akcí pořádaných MKS a setkali se s řa-
dou zajímavých a „slavných“ lidí, kteří do Ada-
mova za tu dobu zavítali.

 » 31. května 2021
v 17:00 hodin na hřiště u školy na Ronovské 
ul. DÁREK DĚTEM K MDD – divadelní předsta-
vení POHÁDKA PRO TŘI PRASÁTKA
Radim Koráb zavítá do Adamova za dětmi s po-
hádkou tentokrát ne do sálu MKS, ale pohádku 
dětem zahraje venku. Proto nezapomeňte na 
deky na sezení.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se akce přesou-
vá do sálu MKS na Ptačině.
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 » 2. června 2021
ve 20:30 hodin Biskupský dvůr Brno ZÁJEZD 
DO DIVADLA – divadelní představení NAPO-
LEON ANEB ALCHYMIE ŠTĚSTÍ.
Po dlouhé přestávce přivítá Městské divadlo 
Brno opět svoje věrné diváky. Nebude to ani na 
jedné z scén divadla, ale na nádvoří Biskupské-
ho dvora, kde již řádku roků divadlo uvádí svoje 
představení v průběhu léta.
My se vypravíme na „fabulující historickou fres-
ku, která vychází z Napoleonovy a Churchillovy 
vazby k Brnu“.
V  hlavních rolích se můžete těšit na Milana 
Němce, Kristiána Pekara, Martu Matějovou, 
Alžbětu Janíčkovou, Lenku Janíkovou, Roberta 
Jíchu a další.
Cena zájezdu je 820 Kč, studenti, děti a senioři 
570 Kč.

 » 7. června 2021
v  18:00 hodin v  salonku MKS na Ptačině 
PŘEDNÁŠKA – Prof. MUDr. Hany Matějovské 
– Kubešové na téma COVID 19 – CO BYLO, JE 
A PRAVĚPODOBNĚ BUDE.
Téma červnové přednášky je v současné době 
téma, které nechtěně patří k našim každoden-
ním soukromým i pracovním životům.
Vstupné: 40 Kč.

 » 14. června 2021
v 17:30 hodin v salonku MKS na Ptačině BE-
SEDA s  cestovatelkou Kateřinou Ostrou pod 
názvem CESTUJI za KAČKU aneb jak cestovat 

s minimálním rozpočtem, přitom s maximální-
mi zážitky (Santorini, Island, Marakeš, Madei-
ra, Kostarika a mnoho dalšího).
Přijměte pozvání k  povídání o  knížce s  návo-
dem a inspirací, jak za pár kaček, bez znalosti 
angličtiny a s minimálním budgetem dní dovo-
lené procestovat svět.
Vstupné 40 Kč.

 » 30. června, 9. července, 1. a 22. srpna 2021
Na hřišti u  ZŠ Ronovská BIOGRAF LÁSKA 
2021.
Také letos připravuje MKS čtyři večery, kdy se 
budete moci vypravit do našeho „letního kina“. 
V  tuto chvíli vám ještě nemůžeme představit 
filmy, které chceme spolu s  Biografem Láska 
odpromítat, ale prozatím si alespoň do svých 
diářů poznačte tyto termíny.

UPOZORNĚNÍ:
Na webu MKS (www.mks-adamov.cz) budou 
z důvodu měnících se proticovidových opatře-
ní v den konání akce upřesněna platná nařízení 
ve vztahu k pořádané akci.
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Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 345/22

KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
zábavná talk show Aleše Cibulky

s Janem Čenským a Ivanou Andrlovou

22. června 2021 v 17:30 hodin
v sále MKS Adamov (Opletalova 22 - Ptačina)

Vstupné 200 Kč

Rezervace vstupenek
na e-mailu mks@mks-adamov.cz

nebo na tel. 607 518 104
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Ze školních tříd
Jaro v naší mateřské škole…

Všechny děti se po dlouhé době, strávené 
kvůli koronaviru doma, do školky velice těši-
ly. I nám děti chyběly, takže jsme i přes přís-
ná hygienická opatření a povinné pravidelné 
testování rádi, že jsme konečně mohli mateř-
skou školku opět otevřít. Zatím sice pouze 
pro předškoláky a děti zaměstnanců krizové 
infrastruktury, ale s vírou, že se děti ve školce 
brzy sejdou se všemi svými kamarády. Zima 
už je za námi a ze všech koutů na nás dýchá 
jaro, všechno začíná kvést a krásně voní. Ky-
tičky se dostaly i k nám do školky, když jsme 
s dětmi zpívali: „Zapletli jsme do věnečku lís-
tek kvítek i větvičku, jaké jméno máš?“ Každé 
dítě pak řeklo nějakou kytičku, která nám na 
věnečku přibyla. Inspirovali jsme se i na naší 
školní zahradě, kterou pampelišky přebarvi-
ly na žluto, a  jednu takovou si děti vyrobily 
z papíru. Jak se blížil konec dubna, měli jsme 
ve školce čarodějnické hrátky. Tvořili jsme 
čarodějnice a  pro každou jsme poté vyrobili 
i  koště a  na něj ji posadili. Začátkem květ-
na jsme nezapomněli ani na „Den matek“. 
Děti maminky potěšily přáníčkem a kytičkou 
z  krepového papíru, případně dárečkem na 
zapíchnutí do květináče. Po „Dni matek“ se 
dočkaly i ostatní děti a v pondělí 10. května 
jsme se ve školce setkali konečně opravdu 
všichni. Díky tomu nikdo nepřišel o  návště-
vu z  Malé technické univerzity, která si pro 
nás připravila program „Malý archeolog“, ani 
o „Černobílý den“ v mateřské škole.

Alena Semeniuková
MŠ Komenského 4

Vstávej, semínko! 

Vstávej, semínko, holala, bude z tebe ředkvič-
ka, dýně a hrášek. Uznávám, že se to vůbec nerý-
muje, nicméně je to pravda pravdoucí. Opět jsme 
po pauze, kdy loni touto dobou vyrostly na naší 
přírodní zahradě a našich záhonech buňky s ná-
řadím, které bylo potřeba při rekonstrukci školky, 
začali úřadovat my s dětmi. Záhonky jsme oko-
pali, vypleli a zaseli společnými silami semínka 
ředkviček, dýní a  hrášku. Jak bylo patrné, děti 
zřejmě čtou rády mezi řádky, nebo alespoň velmi 
rády sejí mezi řádky. Je úsměvné, jak lze přehléd-
nout připravené řádky pro výsev a s neochvějnou 
jistotou set přesně vedle. Pak už nám pomohla 
příroda, protože několik dní lilo jako z  konve.   
Vzhledem k letošnímu rázu jarního počasí, které 
nám příliš nepřálo, bylo chladno a v noci mrzlo, 
jsme začali zahradničit o něco později. Pevně ale 
doufáme, že stihneme s  dětmi sledovat, jak se 
zelenině daří růst a hlavně sklidit úrodu, než za-
čnou prázdniny. 

A  tak, jak se pozdržela práce na zahradě, po-
zdrželo se veškeré dění ve školce. Přišli jsme 
o spoustu akcí, které se ať už díky nutným opatře-
ním nebo uzavření školky nebo díky omezenému 
provozu, kdy do školky chodila pouze část dětí, 
nemohly uskutečnit. Nebylo to šťastné období, 
ale všichni jsme to museli nějak zvládnout a se 
situací se srovnat. Věřme, že v  takto masivním 
měřítku už nás podobná opatření nikdy nepotkají 
a alespoň životy těch nejmenších zůstanou bez 
omezení, bez komplikací a hlavně ve zdraví a ve 
školce.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ  Jilemnického
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Spartak Adamov, z. s., 
turistický oddíl KČT
Ohlédnutí za činností

Během prvních měsíců letošního roku jsme 
nemohli vzhledem k  protiepidemickým opat-
řením pořádat plánované vycházky. Nahradi-
li jsme je putováním po Svatojakubské cestě 
Moravskoslezské. Cestu z Protivanova do Mi-
kulova jsme absolvovali v  15 etapách, našla-
pali jsme 117 km. Naplánovala a  vedla Irena 
Antoszewska.

Prvomájovou sobotní vycházku jsme jako již 
tradičně uspořádali k  památníku Karla Hynka 
Máchy. Zahájili jsme v Rudici,v obci s železář-
skou a  hornickou tradicí. Vznik obce sahá až 
do roku 1247. Naučná stezka Rudické doly nás 
přivedla na rozcestí v Hájcích. Zde byla v roce 
2013 vybudována z  darů věřících novodobá 
boží muka. Reliéfy sv. Cyrila a  Metoděje, sv. 
Václava, Jana Amose Komenského a  Mistra 
Jana Husa zhotovil Drahoš Macek z  Blanska. 
Na okraji Olomučan jsme využili nového pří-
střešku ke krátké pauze. Od rozcestí Památní-
ku hradské lesní cesty z roku 1937 jsme přišli 
k Máchovu památníku. Ten byl postaven roku 
1936. Tři strany obsahují úryvky z básně Máj, 
jedna strana je věnována autorovi s  podobiz-
nou a letopočtem. Zpáteční cesta vedla okolo 
několika studánek.

Zúčastnilo se 14 turistů a  1 host, délka 12 
km, vedla Irena Antoszewska.

Na státní svátek 8. května se adamovští tu-
risté vypravili na dříve plánovaný výšlap „Osvo-
bození Vyškova“, který se měl konat na konci 
dubna a pořádal jej KČT Vyškov. Cesta začala 
v Dědicích, pokračovala na vyhlídku na opato-
vický lom, přes vrchol Rozepře. Naším hlavním 
cílem byla rozhledna Chocholík. Trasu jsme 
ukončili v Drnovicích.

Za nádherného počasí  a pod vedením Ireny 
Antoszewské se zúčastnilo 18 turistů, z toho 3 
hosté, ušli jsme 10 km.

Ohlédnutí za květnovým výletem
Ve středu 12. května vylákalo pěkné počasí 12 

turistů (z toho 4 hosté) na vycházku do Rudického 
propadání. Cestu jsme zahájili ve Vilémovicích a na 
rozcestí Harbechy jsme odbočili do Jedovnic, kde 
jsme si na náměstí chvíli odpočinuli. Další zastávka 

Ze sportu
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byla u Rudického propadání, u mlýna v Rudici jsme 
vycházku zakončili.

Ušli jsme 9 km, vedla Irena Antoszewska.

Pozvánky na turistické vycházky:
• Vycházka Přes Pásník

Vycházka se uskuteční v sobotu 12. 6. 2021
Délka vycházky: 11 km 
Trasa: Deblín – Úsuší – Pasník – Tišnov 
Terén: zvlněný 
Tam: ČD Adamov Os 7:40 hod., Židenice Os 7:57 
hod., Tišnov Bus 8:37 hod.
Zpět: ČD Tišnov Os 13:29 hod.
Jízdenka: tam 8 zón, zpět 7 zón
 Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

• Vycházka Okolo Znojma
Vycházka se uskuteční v sobotu 26. 6. 2021
Délka vycházky: 11 km
Trasa: Znojmo – Kraví hora – Špalkova vyhlídka 
– Konice – bus 
Terén: zvlněný 
Tam: ČD Adamov Os 7.40 hod., Brno Zvonařka 
Bus 8.55 hod.
Zpět: Znojmo Bus 15.12 hod., ČD Brno Os 17.00 
hod. 
Jízdenka: univerzální (39,-) 
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

Střípky z historie adamovského 
sportu, 48. díl

Do soutěžních zápasů roku 2012 začalo adamov-
ské mužstvo nastupovat pod názvem Ajeto. Ve 4. lize 
obsadilo po odehrání všech utkání sice „až“ 4. místo, 
ale na první Křetín ztratilo jen 3 body. Přesto se i z této 
pozice tentokrát postupovalo, takže v roce 2013 bylo 
Ajeto účastníkem dvanáctičlenné 3.  ligy. Bylo v  ní 
úspěšnější než týmy, s nimiž do ní povýšilo, a jeho ko-
nečné 2. místo bylo opět odměněno postupem. Druhé 
místo bylo vybojováno i ve 2. lize a Ajeto tak bylo mezi 
třemi družstvy, která přestoupila pro další soutěžní roč-
ník do 1. ligy. O postup do nejvyšší oblastní soutěže 
se zasloužili v roce 2014 především R. Dobeš, Michal 
Hanskut, M. Hrazdíra, Svatoslav Krésa, Tomáš Křap, 
J. Mach, Stanislav Pindryč, Ondřej Suk, z předchozích 

let je třeba k nim ještě přidat V. Gajdu, R. Hájka, J. Hof-
fmana, A. Kovaříka, P. Piláta, J. Trundu a I. Vitoucha.

V 1. lize stačil zisk 17 bodů bohužel jen na předpo-
slední místo a tak následoval po roce opět návrat do 
2.  ligy. V prvoligovém roce 2015 vsítil každou pátou 
branku mužstva T. Křap, devíti góly přispěl M. Hanskut.

Od roku 2016 až do současnosti se Ajeto usadilo ve 
2. lize. Začalo v ní 8. místem, pak následovaly tři roky 
s umístěním v horní polovině tabulky (jedno 4. a dvě 
5. místa). V roce 2020 začaly soutěže kvůli covidové 
epidemii  opožděně a skončilo se již v polovině října, 
kdy k dokončení ročníku chybělo odehrát zápasy dvou 
kol. V poslední zveřejněné tabulce se Ajeto nacházelo 
na nesestupovém 7. místě. Po dobu pěti let účinková-
ní adamovského družstva ve 2. lize byli platnými hráči 
Lubomír Dáňa, R. Dobeš, V. Gajda, M. Hanskut, J. Hof-
fman, M. Hrazdíra, T. Chladil, S. Krésa, T. Křap, P. Neu-
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man, P. Pilát, S. Pindryč, Martin Šubrt a J. Trunda. V po-
sledním hodnoceném roce 2020 se významně zapojili 
do hry Jakub Matyák, David Pindryč a Tomáš Tlustý.

Na závěr je třeba si připomenout konání velkých 
turnajů ve futsalu v Adamově, jež organizoval Zdeněk 
Kuběna. Nejprve vznikla v  roce 1991 zimní varianta 
s názvem KOP 10, která se hrála v adamovské spor-
tovní hale. O rok později byl poprvé uspořádán turnaj 
v létě a ten dostal název KOP 80. Poslední ročník obou 
turnajů proběhl naposledy v roce 2001.

Ta čísla v názvu měla vazbu na počet zúčastněných 
týmů v jednom turnaji. První ročník turnaje KOP 10 se 
uskutečnil jednorázově v březnu, ale již v následujícím 
roce bylo třeba pro velký zájem přistoupit k pořádání 
kvalifikačních turnajů. Od 3. ročníku jich bylo obvykle 
osm. Na jednom kvalifikačním turnaji startovalo 10 až 
12 týmů, ale vyskytly se též případy se zúčastněnými 
16 i 19 družstvy, takže bylo třeba si vypomoci halami 
v Bohunicích či Blansku. Celkem v jedenácti ročnících 
do Adamova přicestovalo téměř osm stovek družstev, 
mnohá z nich ovšem startovala opakovaně. Až jedna 
třetina mužstev přijela ze Slovenské republiky, mezi 
účastníky byly ale také týmy z Německa a Rakouska. 
Samotný Adamov byl v celém seriálu zastoupen jed-
ním, maximálně dvěma mužstvy, a několikrát postou-
pil až do finálového turnaje. Kvalita družstev byla cel-
kově na vysoké úrovni, v některých z nich hráli přední 
hráči české futsalové ligy.

Celý ročník turnaje KOP 10 probíhal zhruba od polo-
viny listopadu do přelomu února a března následného 
roku, kdy se ve finále střetli vítězové turnajů kvalifikač-
ních. Hracím dnem byla sobota. Hrálo se nejprve ve 
skupinách a mužstva z jejich čelních pozic se pak se 
utkala v zápasech o prvenství. O ta celková se podělily 
počínaje prvním ročníkem Adamov, Svitavy, Tempo 
Havířov, Bosonohy-Brno, Výběr Banské Bystrice, Topol 
Otrokovice, Mesop Nitra, Chelsea Pieštany, Old boys 
Malacky, Kancl Boskovice a Kingstars Olomouc.

Letní turnaj KOP 80 byl dvoudenní a konal se o prv-
ním červencovém víkendu. Během jeho desetileté his-
torie se turnaje zúčastnilo přes devět set týmů z ČR, 
Slovenska a Německa. Hrávalo se převážně na trav-
natých hřištích mimo Adamov, např. v Blansku, Ocho-
zi, Blažovicích, Útěchově, ale i na umělé trávě v Boby 
centru v Brně. V sobotu se hrály zápasy současně na 
několika hřištích ve skupinách po pěti družstvech. Nej-
lepší mužstva ze skupin se utkala v neděli, závěrečné 
souboje probíhaly K. O. systémem. V každém ročníku 
bylo během dvou dnů odehráno přes dvě stovky zá-
pasů.

V  turnaji KOP  80 se podařilo dvakrát zvítězit cel-
kům Kancl Boskovice (jednou to bylo v  roce 1998) 
a Hospůdka Slatiňany (1996 a 2001). Z dalších vítězů 
jmenujme V.I.X. Žilinu (rok 2000), v jejichž barvách hrál 
základ slovenské futsalové reprezentace.

Shrneme-li obsah předchozích odstavců, pak bě-
hem 11 let pořádání KOPů se uskutečnilo celkem 98 
turnajů, na kterých se představilo přibližně 15 tisíc hrá-
čů futsalu. Z tohoto hlediska lze řadit KOPy k největ-
ším sportovním akcím té doby.

S futsalem jsou ještě spojeny turnaje, které probí-
haly v  letech 1994 až 2001 v adamovské sportovní 
hale. Nesly název sokolský turnaj nebo též Piňo Cup. 
Konaly se v březnu, pouze jednou výjimečně v únoru. 
Startovalo na nich 6 až 8 družstev, z nichž až polovina 
bývala z Adamova. V osmi uskutečněných ročnících 
byl z místních týmů nejúspěšnější Sokol Piňo, z mi-
moadamovských se nejvíce prosazoval Hodonín.

V našem procházení historií adamovského sportu 
řazeném podle doby, kdy se sportovní odvětví začalo 
ve městě organizovaně provozovat, se dostáváme do 
závěrečných let minulého století, tedy do období, které 
předchází to dnešní o jednu lidskou generaci. Je mož-
no konstatovat, že rapidně narůstá počet adamov-
ských občanů, pro které jsou zde uváděná fakta spí-
še podnětem, který jim poslouží k připomenutí toho, 
s čím se již dříve mohli seznámit.

S  blížícím se koncem minulého století se začal 
rychle rozšiřovat počet sportů, které veřejnost začala 
brát na vědomí. Pamětníci sázkové loterie SPORTKA 
si jistě vybaví mnoho z  tehdejších 49 sportů, které 
byly na sázence uvedeny. Na stránkách ministerstva 
školství, tělovýchovy a mládeže jsem našel dokument 
z roku 2013, který jmenně uvádí zhruba 150 svazů se 
sportovní náplní. Je mezi nimi též Unie šipkových or-
ganizací (UŠO), která zastřešuje sportovní soutěžení 
v házení šipkami. Jejími členy jsou šipkové kluby, které 
ve svých názvech často používají zkratku ŠK nebo její 
anglický ekvivalent DC (dart club).

Počátky soutěží v hodu šipkami lze dohledat v da-
leké minulosti. Hodně se hrávaly především v Anglii. 
K  jejich současnému výraznému rozšíření přispělo 
zejména zavedení elektronických přístrojů, které po 
zásahu terče šipkou zobrazí aktuální stav bodů v dané 
hře. V tomto případě se používají šipky s plastovým 
hrotem (soft), tzv. moderní šipky, které nahradily pů-
vodní šipky s hrotem ocelovým (steel), tzv. klasické, 
s nimiž se zasahoval sisalový terč.

V České republice se soutěžně hrané šipky začaly 
etablovat s počátkem 90. let minulého století. Tehdy 
vzniklo více sdružujících organizací, takže paralelně 
běželo několik soutěží téhož typu včetně různých mis-
trovství. K ujednocení došlo definitivně až v roce 2009 
ve zmíněné Unii ŠO.

Soutěžních šipkových her existuje více druhů, které 
se liší především podle počtu bodů a způsobu zakon-
čení hry. Hru může absolvovat jednotlivec, ale také 
dvojice včetně mixu pohlaví a lze soutěžit i ve trojici 
složené ze dvou mužů a jedné ženy, v tzv. triplemixu. 
Je možno se utkávat vyřazovacím způsobem na tur-
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najích, jejichž vrcholnou variantou je mistrovství ČR, 
ceněné jsou též Republikové Grand Prix (RGP). Na 
základě umístění na turnajích se sestavuje žebříček. 
Dále se soutěží v  utkáních družstev založených na 
započítávání výsledků dílčích zápasů 4 hráčů a jejich 
náhradníků ve  hře jednotlivců, dvojic a  tzv. cricketu. 
Dlouhodobá ligová soutěž o několika výkonnostních 
stupních se hraje v krajích v období podzim až jaro 
příštího roku. Nejvyšší pravidelnou soutěží je celo-
státní superliga. Pro porovnání úspěšnosti hráčů se 
sestavují statistiky zohledňující počet vítězných zápa-
sů. K  jednorázovým soutěžím družstev náleží ligový 
pohár a  mistrovství republiky. O  účasti družstev na 
nich rozhoduje klíč, který zaručuje start 2 až 3 družstev 
z každého kraje na základě jejich úspěšných výsledků 
v krajské ligové soutěži v daném ročníku. V ligovém 
poháru startuje v posledních letech 32 družstev, dříve 
jich bývalo 64. Pohár se hraje vyřazovacím způsobem, 
zatímco v  mistrovství republiky družstev se nejprve 
odehrají zápasy v pětičlenných skupinách, z nichž nej-
lepší 2 družstva postupují do play off hranému K. O. 
systémem. Uvedený stručný nástin soutěží jsem za-
řadil proto, abyste se v dalších odstavcích lépe orien-
tovali v popisu významných výsledků, kterých dosáhli 
členové místního šipkového klubu.

V Adamově se šipky začaly hrát v roce 1997 v re-
stauraci Větrník. První zmínka publikovaná v  běžně 
prodávaným novinách, která se týká adamovského 
šipkového sportu, uvádí, že hráč Helvín startující za 
Adamov obsadil v listopadu roku 1997 na turnaji v Rá-
ječku mezi čtyřmi desítkami hráčů třetí místo hned za 
nejlepším hráčem Moravy Šromem z Brna.

Sportovní šipkový klub byl v  Adamově založen 
v roce 1998, kdy se na jižní Moravě začala organizovat 
pravidelná soutěž družstev. Předsedou klubu byl zvo-
len Milan Dudík, který tento post zastává dodnes. Hra-
cí místa se zpočátku měnila – od zmíněného Větrníku, 
přes další restaurační zařízení Oáza, Výhybka, v soko-
lovně, Bar v bývalém obchodním domě, U Baťáka až 
po současnou Šipkárnu. Tu si šipkaři upravili svépo-
mocí v roce 2009 v pronajatých prostorách v Domě 
služeb na Ptačině.

Adamov byl již v  době vzniku klubu schopen se-
stavit tři družstva, která byla nasazena do každého 
z  tehdy existujících stupňů soutěží – DC HORNETS 
do 1. ligy, DC PEGASO DARTS TEAM do 2. ligy a DC 
VĚTRNÍK do 3. ligy. Do nejsilnějšího družstva se poda-
řilo zajistit jedny z nejlepších hráčů z Brna a okolí – již 
zmíněných Šroma a Krejčího, a dále Čecha s Oláhem 
(předtím Pivovar Černá Hora). Už v tomto prvním roce 
existence si družstvo Hornets vybojovalo vítězstvím 
v 1. lize účast na mistrovství ČR. Na něm postoupilo 
z jedné z osmi čtyřčlenných skupin a své účinkování 
skončilo v osmifinále. Družstvo Pegaso vyhrálo 2. ligu 
a pro další sezónu si zajistilo účast v 1. lize. Další druž-

stvo Větrník bojovalo v  osmičlenné skupině 3. ligy 
a svými výsledky se zařadilo do středu tabulky.

V roce založení klubu se uskutečnily v Adamově dva 
z deseti krajských turnajů dvojic. Na domácím kolbišti 
se dařilo adamovské dvojici tvořené Vladimírem Fi-
cem a Stloukalem, kteří na nich vybojovali první a třetí 
místo. Uvedená dvojice ještě zvítězila na závěrečném 
turnaji, na němž porazila účastníky mistrovství světa 
Šroma a Krejčího. Další adamovské dvojice tvořili Mi-
lan Dudík – Bohumil Havránek, Alois Keprt – Martin 
Tasch a Jaroslav Dvořák – Pavel Crha, které celkově 
obsadily místa od sedmého po deváté. Absolutním 
vítězem se stala dvojice Svoboda – Tretera, která si 
vybojovala účast na Světovém poháru v  klasických 
šipkách v Jihoafrické republice. Ivo Tretera, budoucí 
hráč Adamova, se umístil z 516 hráčů z celého světa 
včetně profesionálů na 17. místě.

V následném ročníku 1999/2000 obsadili Hornets 
Adamov na mistrovství ČR ve skupině nepostupo-
vé 3. místo. Po této sezóně zakončila svoji existenci 
družstva Pegaso a Větrník, která se sloučila do týmu 
DC Hurricane.

Zúčastnit se mistrovství republiky se podařilo Hor-
nets také v sezóně 2001/02, v níž se dostali do čtvrt-
finále, ve kterém podlehli pozdějšímu vítězi. V druž-
stvu nastupovali pod vedením kapitána M.  Dudíka 
I. Tretera, Aleš Mrva, Martin Réda, B. Havránek, V. Fic 
a P. Crha. Účast ve čtvrtfinále si družstvo zopakovalo 
i v ročníku 2002/03 ve složení, v němž V. Fice a P. Crhu 
nahradili Pavel Přibyl a Robin Linkert.

V ročníku 2004/05 se probojovali Hornets do semi-
finále Poháru družstev ČAKS-AŠA-ČMŠS (tj. v  jedné 
z  tehdejších šipkových organizací), tedy podlehli až 
ve čtvrtém zápase vylučovacího systému. Členy týmu 
byli M. Dudík, M. Réda, A. Mrva, Jiří Časta, Jaromír 
Pořízek a Vlastimil Kučera. Na jaře roku 2005 zvítězil 
M. Réda na velkém mezinárodním turnaji v Brně v ka-
tegorii náhodně losovaných dvojic, jeho partnerem byl 
rakouský hráč.

V  ročníku 2005/06 vyhrálo družstvo Hornets, do 
něhož náleželi J. Časta, M. Dudík, A. Mrva, Petr Musil, 
J. Pořízek a M. Réda, s převahou 1. ligu Brněnské ob-
lasti, když ze 30 zápasů odešlo jen jedinkrát poraže-
no. Na turnaji Ligového poháru UŠO prohrál tento tým 
v zápase o postup do osmifinále s celkem, který skon-
čil v semifinále. Mezi 64 nejlepšími družstvy z České 
republiky, která si vybojovala právo na tomto poháru 
startovat, bylo též další družstvo adamovského šip-
kového klubu. Na mistrovství ČR družstev ČAKS-AŠA 
skončili Hornets na 5. místě a tím se nominovali pro 
další sezónu mezi účastníky nejvyšší soutěže pořáda-
né UŠO, do celostátní superligy.

-dtk-
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Volnočasové aktivity

KKOO LLOO -- KKOO LLOO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

nneeppřřeehhllééddnnii

aakkccee  pprroobběěhhnnee  
zzaa  ppooddppoorryy  mměěssttaa

KKDDYY::  čtvrtek  24. 6. v 16:00

KKDDEE::  U kostela sv.Barbory v Adamově

NNAA  CCOO  SSEE  MMŮŮŽŽEETTEE  TTĚĚŠŠIITT::  
• taneční vystoupení dětí z Kola
• společné tancování
• živá a reprodukovaná hudba
• objeví se pohádkové bytosti 
• skákací hrad, balonky
• malování na obličej
• občerstvení 

Vstupné dobrovolné

Přijďte se s námi zatančit

ttaanneeččeekk

ookkoollookk
llaa

tane�ek leták A5:Sestava 1  12.5.2021  22:29  Stránka 1
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Pověsti a jiné příběhy
Adamovské okolí oplývá mnohými pověstmi,  

smutnými příběhy či povídkami. Lesy, hvozdy a pře-
devším pak jeskyně byly vždy pro člověka tajuplné, 
a tak nebylo těžké nechat vzniknout různým bájím 
o dracích a býcích, kteří žili např. ve světoznámé 
jeskyni Býčí skála. Mnohé hradní ruiny taktéž při-
spěly k šíření pověstí o banditech, loupeživých ry-
tířích či o pokladech. Ale jak se říká... na každém 
šprochu, pravdy trochu. Tentokrát nakoukneme na 
některé z nich.

Býčí skála
S nejznámější jeskyní v našem okolí je spojová-

no velké množství pověstí, které mají společného 
jmenovatele – velkého býka.

V některých příbězích z jeskyně býk vychází do 
okolních vsí, kde nahlížel okny do světnic. Říkalo 
se, že pokud byl v domě zrovna narozený syn, bude 
obdarován býčí silou. Kdo se pokusil býka sledovat 
do jeskyně, tak se v ní ztratil a z podzemního laby-
rintu už se nikdy nevrátil.

Po nějaké době se přeci jen jednomu odvážlivci 
podařilo býka chytit za rohy. Ten jej pak odvedl hlu-
boko do jeskyně, kde mu naznačil, kde má kopat. 
Zde nalezl dvě bečky plné dukátů, které tu po okol-
ních vsích loupil pověstný loupežník, který byl za 

trest proměněn v býka. Mládenec polovinu rozdal, 
druhou si nechal, čímž byla zlodějova duše vykou-
pena a býk se tu již nikdy neukázal.

Mezi další příběhy, které o jeskyni kolují patří ten 
o revírníkovi Trávníčkovi z Habrůvky a nadlesním 
Fialovi z Babic, kteří zavírali na noc do Býčí skály 
dobytek, který se přes den pásl u lesa. Uprostřed 
noci se probudili rámusem, který dobytek dělal, 
a uviděli celou jeskyni ozářenou. Současně slyšeli, 
jako by šlo veliké zpívající procesí.

Taktéž byl vypravován příběh o  muzikantovi 
Střelcovi z Habrůvky, který šel jednou se svým sy-
nem z hospody, kde toho večera vyhrával. Po cestě 
si chtěli odpočinou a usedli někde u Býčí skály. Po 
chvíli otec usnul, když se pak vzbudil, syna nemohl 
najít. Po delší době hledání se mu to však přeci jen 
podařilo. Synek mu pak povídal o pánech, kteří se 
z ničeho nic objevili a pobídli jej k návštěvě Býčí 
skály. V  ní se nacházel krásně vyzdobený salon 
a spoustu beden s penězi. Ty mu slibovali za to, že 
jim bude stavět kuželky. V tu chvíli vše zmizlo a on 
se jen stěží dostal z temné jeskyně ven. Tato po-
věst se objevila ve veršované formě v Rolnickém 
kalendáři pro rok 1948.

Býčí skála je také spojována se skřítky či duchy, 
se kterými se tu místní lid údajně setkával odpra-
dávna.

Další příběh vypráví o habrůveckých, kteří v jes-
kyni při kopání písku našli stopy draka. Zděšeni 
pak všichni utekli.

Čertův hrádek
Podle pověsti byl hrad vybudovaný v  nezvykle 

krátké době neznámým rytířem. Při stavbu hradu 
zde však přes den nikdo nebyl vídán a přesto přes 
noc stavba hradu pokročila. Říkalo se, že je to dílo 
samotného ďábla. Hrad byl jako opuštěný. Hrobo-
vé ticho však v noci vystřídal nesmírný hluk a při-
tom byl hrad jako v plamenech. Vždy když začal 
nový měsíc, o půlnoci uháněl od Brna k hradu černý 
kočár. Údajně dokonce lítal vzduchem. Téhož dne, 
kdy se takhle krajem prohnal zmíněný kočár, ztra-
tila se v okolí jedna mladá dívka. Po čase však pá-
novi na Novém hradě došla trpělivost a rozhodl se 
udeřit na Čertův hrádek. Avšak než k němu místní 
lid stihl dojít, Čertův hrádek se ocitl v plamenech 
a celý se sesul. Dokonce se nad tím ozval pekelný 
chechtot a ve vzduchu čpěla síra. Po nějaké době, 
když zbytky hradu vyhasly, vnikl lid do sklepení, kde 
ve zděšení nalezli hromadu kostí a těla unesených 
dívek, které se po okolí ztrácely. Pozůstatky byly 
pohřbeny a zbytky hradu srovnány se zemí.

Další příběh vypráví o udatném kováři z Olomou-
ce, který se odvážil přespat v rozvalinách Čertova 
hrádku. Od hajného na Novém hradě si vyžádal 
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pouze kovářský měch, léčky, dvě svíčky, knihu na 
čtení a něco k jídlu a pití. Po obstarání všech věcí 
se tovaryš vydal na hrádek. Tu se ubytoval v prvním 
patře. Po odbytí dvanácté hodiny se ozvalo hrčení 
kočáru, z něhož na nádvoří vystoupil pán s černým 
kloboukem. Zpod klobouku mu vyčuhovaly malé 
růžky a při chůzi napadal na jednu nohu, která byla 
zakončena kopytem. Když záhadný pán vešel do 
místnosti, kde byl ubytovaný i  kovář, požadoval 
po něm vysvětlení. Tu popadl čerta kovář za rohy 
a praštil s ním o zem, svázal jej léčkami a strčil mu 
hlavu do měchu. Popadl následně palici a tak dlou-
ho tloukl čerta do nohy, až mu vlastnoručně pode-
psal, že již více na hrádek nevkročí. Poté jej pro-
pustil a čert s ostudou utekl zpět do pekla. Druhý 
den společně s hajným nalezli ve sklepení hrádku 
dvanáct zabitých žen, které následně pohřbili. Ko-
vář hrádek dostal za odměnu. Přivedl sem svého 
otce, se kterým zde žil.

Kostelík
V  jeskyni měl pravidelně spávat jistý dráteník 

Jurka. Jednou, když opět spal v  Kostelíku, přišlo 
k němu jakési ohnivé zvíře. Od té doby se již nikdy 
na noc nezdržel.

Nový hrad
Mezi nejznámější pověst o Novém hradu patří ta 

o jeho dobytí, kdy měla být osádka hradu zrazena 
Vokounem z Olomučan, který švédské vojsko do-
vedl až k hradní bráně, kterou mu důvěřiví obránci 
hradu měli otevřít. Rozzlobení olomučanští obča-
né jej další den hodili do propasti v  jeskyni u Vý-
pustku.

Další pověst je spojena s adamovským kolohná-
tem, údajným popravištěm, kde měla být vlámana 
do kola krásná služka z  hradu, jež byla žárlivou 
hradní paní označena za zlodějku. Vražedkyně 
nakonec byla potrestána duchem služky, který ji 
k smrti postrašil.

Příběh o smrti starého hajného, jenž byl nalezen 

u hradu smrtelně postřelen se již ze seznamu po-
věstí přesouvá do zlidovělých skutečných událostí. 
Tato vražda se opravdu udála v roce 1914. Vnučka 
hajného přestože byla obviněna z vraždy a souze-
na, byla nakonec osvobozena.

Ptačí svatyně
O  moravském Romeovi a  Julii vypráví neda-

tovaný příběh, který se měl stát v místě, které se 
nazývalo „U Ptačí rezervace“. Kdysi sem přijeli dva 
mladí milenci z Brna, on syn bohatých rodičů a ona 
chudé děvče. Oba byli nalezeni mrtvi, dívka držíc 
lísteček se vzkazem: „Přijeli jsme do tohoto krás-
ného místa umřít, abychom byli na věky svoji. Já 
jsem si vymínila, aby napřed zastřelil mne a šáte-
ček, co jsem mu vyšila, namočil ve vodě studánky 
v  lese a  umyl mi tvář, abych nebyla zakrvácena! 
Pak aby zastřelil teprve sebe! Pochovejte nás na 
adamovském hřbitově, který je tak krásně smutný, 
jako byla naše láska“.

Ronov
Na troskách hradu podle pověsti sídlí strašidla. 

Na tomto místě se podle povídání nesměl nikdo 
zdržet přes poledne. Jedna dívka z Bílovic šla kdysi 
na trávu a zůstala zde až do poledne. Když si však 
vzpomněla na vyprávění o strašidlech, chtěla ode-
jít. Avšak neviditelná síla jí nedovolila se pohnout. 
Zároveň uviděla průvod vil – vzdušných bytostí 
v bělostných závojích a uslyšela tajemný, líbezný 
zpěv. Po chvíli kouzlo pominulo a dívka mohla ode-
jít.

Podle jiné pověsti při klekání na Ronově utich-
nou ptáci a zjevuje se rytíř se zkrvavenýma rukama 
– zřejmě duch loupežného rytíře, který pro své zlé 
činy nemá v hrobě pokoje.

Méně známá pověst vypráví o pokladu ukrytém 
v troskách hradu, cesta k němu se otvírá jen dva-
krát do roka: o velikonocích při čtení pašijí, a o jitřní 
vánoční mši. Kdo kotel spatří, má s ním devětkrát 
obejít hradby, jinak se do pekel propadne.

Studánka U Lišky
Podle pověsti se u studánky pod Babicemi zjevil 

anděl, který studánce požehnal. Od té doby je údaj-
ně voda z ní tekoucí léčivá.

Svatá Kateřina
Na místě, kde kostel nyní stojí, se nacházel, pod-

le místní legendy, pohanský obětní kámen, známý 
jako „hrubý“ nebo „běsůj“, kolem kterého strašilo. 
Když šel člověk od Vranova do Kateřiny touto ces-
tou, skočil mu na záda velký černý pes. Na kameni 
seděla bílá dívka, která v noci lkala a naříkala. Haj-
ný Petlach proto kámen rozbil.

Dle starého vyprávění zde měli kázat po svém 
příchodu na Moravu Cyril a Metoděj. Jako upomín-
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Inzerce

DO PRÁŠKOVÉ LAKOVNY V BRNĚ 
HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

Máme 17letou historii, stálé klienty a dostatek práce, nyní máme v úmyslu rozjet 
novou směnu na kterou hledáme:

 » Lakýrníky 24 – 35 000,- čistého + nástupní bonus pro zkušeného lakýrníka 30 000,- 
čistého splatný po třech měsících,

 » Vedoucího směny 26 – 30 000,- čistého,
 » Pomocné dělníky navěšovače a baliče 21 – 29 000,- čistého.

Na všechny pozice můžeme i zaškolit. Jedná se o směnový provoz 24 hod. 

Požadujeme
Chuť pracovat, dodržovat docházku a zodpovědný přístup k práci.

Nabízíme
Stálou práci v zavedené firmě. Placené přesčasy, možnost si přivydělat. Příspěvky 
na obědy, příplatky za večer a noc.

Životopisy prosím posílejte na e-mail bohm@mblak.cz
Po vyhodnocení Vás pozveme na pohovor nebo na zkušební den.

ka na to zde byl vybudován kostel svaté Kateřiny. 
Střízlivější legendy popisují místo jen jako zastáv-
ku věrozvěstů při cestě z Olomouce do Brna. Údaj-
ně zde vztyčili kříž, na jehož místě později vyrostl 
kostel.

O  založení nynějšího kostelíka koluje také po-
věst, ve které pán Nového hradu ze svého sídla při 
výhledu zahlédl kopec, který byl nápadný červenou 
barvou. Vyslaní vojáci zjistili, že barvu kopce ovliv-
ňuje množství zralých jahod, které zde rostly. Na 
památku tohoto úkazu zde novohradský pán ne-
chal zbudovat kostel.

Svitava
V  řece Svitavě žilo podle pověstí také několik 

nadpřirozených bytostí. Například u Bílovic se vy-
skytovala krásná vodní víla. Tu taky zvěčnil Rudolf 
Těsnohlídek ve své knížce Čimčirýnek a  chlapci. 
Údajně se zjevovala jen lidem s  čistým srdcem 
a pouze jedenkrát za celý život.

Další postavou žijící v této řece měl být vodník, 
kterého vídaly místní děti. Když jej děti uviděly, pro-
měnil se ve zlatý košíček, pak v kytici a nakonec 
zmizel ve vodě. Mezi lidmi, kteří se údajně s vod-
níkem setkali, byl i dědeček pana Dosedly z Olo-
mučan. Ten se vracel s  jedním sousedem z  lovu 
raků od Svitavy. Bylo již přítmí a  oni procházeli 
hlubokým údolím k Dlouhým vrchům. Najednou se 
z potoka, který tímto údolím protéká, ozvalo: „Ruli! 
Ruli“. Z bedničky, kterou sebou nesli a kde byli ulo-
ženi raci, zazněla odpověď: „Ruli! Ruli“. Oba pole-
kaní vysypali obsah bedničky a uháněli k domovu. 
V bedničce údajně byl i omylem ulovený hastrman.

Další pověsti si můžete přečíst na mém webu.

Lukáš Malý
www.adamovaokoli.cz
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   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

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 30.6.2021 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.

ADA-NET START

včetně televize

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

včetně televize

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

včetně televize

100/100 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

1000/1000 Mb

600,-
12 měsíců
za 360,-

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.

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV | LG Smart TV 
Panasonic VIERA | HISENSE 2016

Android TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos.
NOVĚ !!! Linuxové televize od výrobce Vestel: 
neznámější jsou Toshiba, Hitachi, JVC nebo 

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

Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony 
a tablety APPLE iOS • Android

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

1 5

NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

 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). 76 %
OBJEKTŮ

PŘEPOJENO

NA GIGABIT

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU

PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

Wi-Fi
?

let s vámi

C

Připojujte SMART TV, klasické PC, herní konzole 
Playstation/XBOX a jiné do routeru kabelem. 

• MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., 
ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTO-
NY, PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A  VODA. Tel. 
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz. Živnost-
níci pro ADAMOV a okolí, platba hotově = SLEVA 
250,- Kč!

• Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení 
koberců a  PVC, montáž plovoucích podlah dře-
věných, 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.: 797 676 748.
• Koupím staré pohlednice do roku 1945 i jiné 

předměty sběratelského zájmu. Tel. 608  420 
808.

• Nabízím doučování matematiky, chemie, fyzi-
ky a informatiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Cena 200 
Kč/hod. Tel.: 723 403 883.

• Poptávám pronájem garáže v  Adamově na 
Ptačině, akceptuji platbu 1.300 Kč/měsíc a vždy 
na rok dopředu. Prosím o nabídky. Děkuji Horá-
ček. tel: +420777329784.


