
Tipy na výlety s Českým rozhlasem Brno 

 

Když mě v létě 2015 oslovil redaktor Českého rozhlasu Brno pan Miloš Šenkýř, abych 

pozval posluchače – turisty na nějaký výlet, měl jsem za to, že se jedná o krátkodobou 

záležitost. Jednou dvakrát se o víkendu v 7.50 stanu tím, kdo v tří až pětiminutové relaci Tip 

na výlet naživo vstoupí do vysílání a nabídne trasu, místo, nebo zážitek spojený s turistikou. 

Jenže pak jsem nabídl výlet třetí, čtvrtý a už jsem je přestal počítat. Přibližně ob týden 

v sobotu, v neděli, nebo o některých svátcích jsem byl tedy připraven u telefonu. Víkendové 

ranní živé pořady Dobré ráno, Moravo! moderovala tehdy redaktorka Markéta Jetelová. Spíše 

výjimečně jsme se setkali s paní redaktorkou Lucií Hostačnou, úplnou výjimkou byl někdo 

jiný (Jarka Vykoupilová, Milan Noha). Později už jsem komunikoval téměř výhradně s Lucií, 

docela jsme se „rozhlasově sžili“. 

Před každým vysíláním jsem si udělal pár poznámek. Ty jsem si asi po roce od svého 

prvního tipu na výlet začal ukládat. Hlavním motivem střádání poznámek bylo, abych měl 

přehled, kam už jsem posluchače zval, abych se tedy neopakoval, nebo aspoň ne příliš často. 

A protože se mi zdálo, že poznámky jen tak smazat by byla škoda, upravil jsem je postupně 

do souvislých textů. Ty texty zde předkládám, vždyť mohou být tipem na výlet i několik let 

po té, co zazněly v rozhlasovém vysílání. 

Byl jsem často až překvapen, kolik lidí brněnské vysílání Českého rozhlasu poslouchá. 

Leckdo mně řekl, že poslouchá ranní vysílání pravidelně, a tak má přehled, kde jsem zrovna 

byl. Jedni vzdálení příbuzní, se kterými se vídám tak jednou v roce, mě ve dveřích vítali 

slovy: „My se tě ani nemusíme na nic ptát, všechno víme z rádia.“ Co mě někdy trochu 

zamrzelo, že občas někdo pochyboval o tom, že jsem byl před osmou na Maria Laube, 

u lavičky nad Smrčkem, u Drahonína, pod Křížovicemi… Opravdu jsem tam byl. 

Za těch pět desítek let, co se organizované turistice věnuji, jsem poznal mnoho lidí. 

Ostatně turistika není ani zdaleka jen obout boty a někam jít. Turistika je mimo jiné 

o mezilidských kontaktech, o poznávání zemí, krajin, zajímavých míst, příběhů, lidí. Velmi 

dobře vím, kolik aktivních turistů má úctyhodné znalosti, poetickou duši, všeobecný rozhled. 

A tak my, kteří jsme měli možnost zvát na turistické výlety, jsme jen někteří z mnoha turistů, 

kteří by určitě byli schopni téhož. Za zájmenem my se skrývají samozřejmě konkrétní lidé. 

Omlouvám se těm kolegům turistům, které neuvedu. Asi nejčastěji jsem v relaci Tip na výlet 

poslouchal Hanu Varmužovou, Antonína Moravce, Hanu Slabákovou, Juru Michenku, Jiřího 

Tomáše, Květoslava Havlíka. 

Ještě maličkost. Někomu se někdy může zdát, že povídání bývá stručné nebo 

ukončené dřív než by posluchač očekával. I to vlastně vystihuje skutečnost, že do tří, čtyř, či 

maximálně pěti minut reálného vysílání se více prostě nevejde. A i když jsou zde uvedené 

texty upravené, řekl bych trochu učesané, snažil jsem se původní rozsah mluvené řeči 

zachovat. Nejčastěji se tipy na výlety uskutečňovaly formou rozhovoru s redaktory, ani ty v 

těchto textech nehledejte. 
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