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V Adamově byli oceněni mladí výtvarníci

ADAMOVSKÉ
VYHLÍDKY

	 Adamov	 =	 město	 na	 hranici	 Moravského	 krasu.	
Proč	se	nepodívat	na	krásnou	okolní	přírodu?	A	tak	
jednu	 říjnovou	 sobotu	 vznikl	 nápad	 několika	 členů	
Klubu	 českých	 turistů	 Malá	 Haná	 Velké	 Opatovice	
pod	vedením	místního	rodáka	Radka	Janků	pod	pře-
zdívkou	„Čáp“	uspořádat	turistický	pochod.	Netrvalo	
dlouho	a	vznikl	název	Adamovské	vyhlídky.	Stačilo	
už	zvolit	vhodný	termín	a	začít	s	přípravou	tras,	místa	
startu	a	cíle.																																						
	 A	tak	5.	března	2022	se	od	ranních	hodin	začali	do	
Restaurace	Hradní	v	Adamově	hrnout	davy	turistů	na	
0.ročník	této	akce.	Celkové	číslo	se	nakonec	zastavilo	
na	593	pěších	a	8	cyklistů.	Potěšením	byla	návštěva	4	
turistů	z	Vídně.	Pěší	trasy	byly	zvoleny	pro	všechny	
věkové	kategorie	od	6	do	50	km.	Trasu	50	km	zvládl	
nejrychlejší	borec	něco	přes	5	hod.	Velkým	lákadlem	
na	trase	byla	Alexandrova	rozhledna,	zámek	a	poutní	
kostel	 ve	 Křtinách,	 jeskyně	 Býčí	 skála	 a	 Stará	 hu.	
Delší	 trasy	 zavedly	 turisty	 až	 na	 novou	 rozhlednu		
U	Lidušky,	Ostrou	horku	a	Babí	lom.	V	cíli	se	turisté	
po	 převzetí	 diplomu	 a	 butonu	 s	 obrázkem	 Alexan-
drovky	mohli	 ještě	vyfotit	 s	maskotem	pochodu	čá-
pem	a	občerstvit	se	v	místní	restauraci.	A	tak	věříme,	
že	tato	vysoká	účast	nám	dodala	impuls	do	pořádání	
dalších	ročníků	této	krásné	turistické	akce.

Text a foto: Dušan Machourek, 
Klub českých turistů Malá Haná Velké Opatovice

SENÁTORKA VÍTKOVÁ 
společně s Orlem jednotou Boskovice 
odhalili desku na památku židovským občanům v Boskovicích

	 Městské	 kulturní	 středisko	 v	 Adamově	 každo-
ročně	pořádá	dva	„Salonky	adamovských	umělců“.	
V	 pátek	 25.	 března	 2022	 se	 uskutečnila	 verni-	
sáž	 Salonku	 dětských	 adamovských	 umělců.	 Pro	
dospělé	 umělce	 alias	 výtvarníky	 tento	 salon	 pro-	
bíhá	každoročně	v	prosinci.	
	 Vernisáž	s	výstavou,	která	trvala	do	1.	dubna,	byla	

spojená	s	předáním	ocenění	v	různých	věkových	kate-
goriích.	 I.	 Předškolní,	 II.	 Mladší	 školní,	 III.	 Starší	
školní	 věk,	 IV.	 Samostatná	 kategorie	 ZUŠ,	 dále		
V.	Společná	práce	a	VI.	Dobrý	nápad.	Téma	letošní-	
ho	ročníku	bylo:	Jaro,	léto,	podzim,	zima	–	čtyři	roční	
období.	Různých	kreseb	se	sešlo	velké	množství	a	po-
rota	měla	opravdu	těžkou	práci	vybrat	ty,	které	byly	
oceněné.	Porotci	byli	zástupci	těchto	organizací:	Měs-
to	 Adamov,	 Farnost	 Adamov,	 firma	 Adavak	 s.r.o.	
Adamov,	společnost	Eden	Europe	s.r.o.	Adamov,	Pi-
vovar	Černá	Hora	a	Listy	regionů.	Pořadatelské	orga-
nizace	 ještě	 navíc	 udělovaly	 tzv.	 Osobní	 cenu,	 kdy	
byla	 vybrána	 každým	 porotcem	 práce,	 která	 se	 mu	
osobně	nejvíce	líbila.	V	mnoha	případech	si	po	výsta-
vě	tuto	práci	porotci	vystaví	ve	svých	kancelářích.	
	 Všichni	přítomní	si	se	zájmem	prohlédli	všechna	
vystavená	díla	a	nechybělo	drobné	občerstvení	na	
závěr.	
	 Hlavním	pořadatelem	bylo	Městské	kulturní	středis-
ko	Adamov,	záštitu	nad	výstavou	už	řadu	let	má	sená-

Vernisáž Mladí výtvarníci v doprovodu rodičů se těšili na pře-
dání cen

torka	Ing.	Jaromíra	Vítková.	Kulturní	program	zajistila	
Ilona	Stryová,	která	dětem	zazpívala	písničky	nejen	ze	
známých	pohádek.	 Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Jiří Baisa
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	 	„Letos	si	připomínáme	80.	výročí	tragické	událos-
ti	 odsunu	 židovského	 obyvatelstva	 města	 Boskovic.	
Při	této	příležitosti	jsme	se	společně	s	Orlem	jednotou	
Boskovice	zasadili	o	vyhotovení	pamětní	desky	de-
portovaným	občanům	Boskovic	na	vlakovém	nádra-	
ží.	Deska	bude	důstojnou	připomínkou	této	 tragické	
události,“	uvádí	senátorka	Vítková.	
	 Desku	vytvořilo	Kamenictví	Mgr.	Šárka	Přikrylo-
vá	a	je	vyhotovena	z	černé	žuly	a	nad	nápisem	„Pa-
mátce	 458	 židovských	 občanů	 Boskovic	 a	 okolních	
obcí	deportovaných	z	tohoto	nádraží	ve	dnech	14.	a	15.	
března	1942“	 je	dobová	 fotografie	z	archivu	Muzea	
regionu	Boskovicka.
	 „Občané	města	Boskovice	si	každoročně	tyto	tra-
gické	události	připomínají	setkáním,	besedami	a	spo-
lečným	průvodem	se	svíčkami	na	místní	nádraží.	Zde	
v	roce	1942	museli	židovští	občané	nasednout	do	vla-
ku	a	byli	odvezeni	do	koncentračních	táborů.	Na	ná-
draží	bývalo	provizorně	připravené	pietní	místo,	kam	
mohli	účastníci	pokládat	svíčky	a	květiny.	Společně		
s	Markem	Říhou,	jednatelem	spolku	Chornický	želez-
niční	klub,	jsme	rozvinuli	myšlenku	vyhotovení	stálé	
připomínky.	 Pamětní	 deska	 bude	 důstojnou	 připo-
mínkou.	Vytvoření	pamětní	desky	podpořil	Jihomo-
ravský	kraj	a	Orel	jednota	Boskovice,“	sděluje	sená-
torka	Vítková.
	 Slavnostní	odhalení	proběhlo	v	neděli	13.	března.	
Na	úvod	si	připravila	proslov	senátorka	Jaromíra	Vít-
ková,	která	se	dotkla	nejen	tragických	událostí	z	roku	
1942,	 ale	 také	 zmínila	 aktuální	 situaci	 na	 Ukraji-	
ně.	Důstojný	program	doplnili	hudebně	pedagogové		
ZUŠ	Boskovice,	dále	vystoupila	Dagmar	Hamalová,	
kronikářka	města	Boskovice	a	autorka	Šárka	Přikry-
lová.	Samotného	aktu	odhalení	za	hudebního	dopro-
vodu	se	chopili	společně	skauti	a	senátorka	Vítková	se	
starostou	Orla	jednoty	Boskovice	Jaroslavem	Vítkem.	
Položili	 květiny	 a	 dále	 mohli	 účastníci	 uctít	 památ-	
ku	 symbolickým	 položením	 kamínků	 pod	 památ-	
ník,	což	je	židovský	zvyk.	V	závěru	zazněla	z	úst	před-	

sedy	Židovské	obce	Brno	Jáchyma	Kanarka	modlitba.
	 „Tragédii	z	roku	1942	si	připomínáme	v	době,	kdy	
v	Evropě	zuří	válka	na	Ukrajině.	Proto	každá	připo-
mínka	agrese	vůči	demokracii,	míru	a	svobodě	je	na	
místě,“	uzavřela	Vítková.						Text a foto: Barbora Palánová


