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Říjnové výstavy v MKS Adamov

--------------------------------------------------------------------

VSTUPNÉ: předprodej 350,- Kč / na místě 400,- Kč
Předprodej vstupenek od 23. 4. 2019:

MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, mob.: 739 396 535, www.mks-letovice.cz

Městské kulturní středisko Letovice / Kulturní dům

NEDĚLE 15. PROSINCE 2019 V 19.00 HOD.

2019
BRNO

VÝSTAVIŠTĚ BRNO  6.–15. 12. 2019

	 V	 říjnu	 letošního	 roku	 se	 v	 prosto-
rách	MKS	na	Ptačině	v	Adamově	kona-
ly	hned	dvě	výstavy.	První	z	nich	před-
stavila	 návštěvníkům	 obrazy	 Heleny	
Skarkové.	 U	 druhé	 bylo	 našim	 cílem	
představit	 veřejnosti	 zajímavou	 sbírku	
další	 obyvatelky	 našeho	 města,	 tento-
krát	paní	Lenky	Žovínové.	Výstava	do-
stala	 název	 „Poklady	 Lenky	 Ž.“	 a	 na	
všechny	příchozí	čekala	přehlídka	ko-
čárků	pro	děti	a	kočárků	pro	panenky	z	
doby	 hodně,	 hodně	 vzdálené	 až	 po	
dobu	před	cca	třiceti	léty.	Každý	kočá-
rek	byl	doplněn	dobovými	peřinkami,	
dekami,	 panenkami	 -	 povětšinou	 mi-

minky,	které	si	mnozí	z	nás	doma	také	
schovávají,	 zavinovačkami,	 fusaky,	
chrastítky	a	dalšími	drobnostmi.	Mno-
ho	návštěvníků	výstavy	zde	našlo	kočá-
rek,	ve	kterém	vozili	svoje	děti,	nebo	si	
alespoň	 zavzpomínali	 na	 typ	 a	 barvu	
právě	jejich	kočárku.	Výstava	byla	moc	
pěkná,	o	čemž	svědčí	i	záznamy	a	přání	
v	 knize	 návštěv.	 Pokud	 vám	 na	 půdě	
místo	zabírá	starý	kočárek	a	chtěli	bys-
te	sbírku	paní	Lenky	rozšířit,	ozvěte	se	
nám	do	MKS	Adamov.	
	 Děkujeme.					

Text a foto Jitka Králíčková, 
ředitelka MKS Adamov

Vzpomínka na sudického rodáka 
a akademického malíře Aloise Hejla

Alois Hejl – Krajina s postavou

	 28.	října	2019	uplynulo	110	let	od	
narození	 malíře	 Aloise	 Hejla.	 Po-
cházel	 z	 chudé,	 nemajetné	 rodiny.	
Již	 v	 mládí	 v	 sudické	 obecné	 ško-	
le	 podporoval	 jeho	 nadání	 tehdejší	

řídící	učitel,	pan	Chalupa,	jehož	zá-
sluhou	se	podařilo	přesvědčit	radní	
Sudic,	 aby	 mu	 z	 obecních	 financí	
uhradili	 veškeré	 náklady	 za	 studi-
um	na	Akademii	výtvarných	umění	
v	Praze	u	profesora	Nejedlého.	Celý	
život	 zůstal	 věrným	 sudickým	 ro-	
dákem	 i	 přesto,	 že	 žil	 v	 Praze.	 Při	
každé	 příležitosti	 se	 do	 Sudic	 rád	

vracel	 za	 spolužáky	 a	 kamarády.	
Naposled	navštívil	Sudice	u	příleži-
tosti	 sjezdu	 rodáků	 a	 přátel	 obce,	
který	 se	 konal	 19.	 a	 20.	 července	
1975.	Sudicím	daroval	několik	kre-

seb	 a	 olejo-
maleb.	
		Hejlova	ro-
dina	 bydlela	
v	 domě	 č.	 3	
(u	 Loubalů)	
na	 sudické	
návsi	 ve	
s k r o m n é	
místnůstce,	
kterou	 jeho	
matce	 bez-
platně	 po-
skytl	 Tomáš	
Loubal,	 teh-

dejší	 starosta	
obce.	Dnešním	mladým	obyvatelům	
Sudic	 je	 jméno	 pana	 malíře	 Hejla	
takřka	neznámé,	a	 tak	 jsem	si	ales-
poň	několika	větami	dovolil	na	tuto	
významnou	 osobnost	 zavzpomínat.	
Pan	Hejl	byl	spolužákem	mého	otce	
a	svůj	rodný	dům	u	Loubalů	rád	na-
vštěvoval.																Text: Josef Boháček

Foto: zdroj web


