
Do Tišnova na výstavu, aneb Tip na rozloučenou 

(28. 2. 2021) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes se vydáme do Tišnova na výstavu obrazů. Abychom měli zážitků ještě více, půjdeme 
nejprve na krátkou, ale myslím si, že příjemnou procházku. 
 Výchozí místo Štěpánovice volím i přesto, že jsem Štěpánovice nedávno měl jako jeden z cílů 
tipu na výlet. Lze se sem dostat vlakem i autobusem a dalším důvodem pro volbu Štěpánovic je 
skutečnost, že odtud to do Tišnova není daleko. 
 Kdo by chtěl jít úplně nakrátko, může zvolit čtyři kilometry kolem řeky a železniční trati buď 
po červené značce, nebo po cyklostezce. Já ale doporučuji silničku – cyklostezku do Lomničky, tam 
přejít na žlutou značku, ta nás zavede kolem kopce Čimperek do cílového Tišnova. 
 Hlavní náplň výletu přijde teprve teď. Podobně, jako byla v Tišnově úspěšná výstava betlémů 
v adventním čase, nabízejí tentokrát pořadatelé (Art Periscope, Muzeum města Tišnova, Městské 
kulturní středisko Tišnov) podobné uspořádání výstavy obrazů. 
 Termín 28. 2. až 21. 3. 2021 je paradoxně totožný s obdobím, pro které stanovila Vláda ČR 
výrazné omezení cestování. Na internetu lze najít popis výstavy i mapku a podle ní lze navštívit deset 
míst a zvenku si prohlédnout obrazy. Návštěvníci se mohou těšit na díla Emanuela Ranného, Bedřicha 
Valy, Karla Formánka, Stanislava Sedláčka, Miroslavy Vlčkové, Stanislava Bělíka, Antonína Vojtka 
i dalších malířů. 
 Výstava má více zajímavých „vychytávek“, ostatně najděte si na stránkách Art Periscope 
Tišnov (www.artperiscope.cz). 
 Rád se zmíním ještě maličko o Lomničce. Protékají jí potoky Lomnička a Besének. Maminka, 
která kdysi dojížděla do Tišnova do gymnázia, mně povídala, že Besének býval zlatonosný potok 
a také hora Květnice, která se vypíná nad Tišnovem, je klenotem a ne nadarmo se říkávalo a vlastně 
stále ještě říká Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava. A protože se tipy na výlety teď 
po nějakou dobu nebudou vysílat, nabízím ještě závěrečnou básničku:     

 

Zdravotní 

 
Cibuličko, česneku, 

když nechystám se líbat, 
ochutnám vás oba rád, 
hned se mi chce lítat 

a 
vznášet se pln radosti, 
že zdraví se mě drží, 

a 
když se někdy pokazí, 

to docela mě mrží mrzí. 
 

Cibuličko, česneku, 
pomáháte v žití, 
kdo vás může, 

ať vás jí 
vždyť 

prodlouží si bytí. 


