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Ahoj Borku, dobré odpoledne přeji Tobě i našim posluchačům. 
 Dnes půjdeme na Lomnicko, hlavním místem, které navštívíme, je obec Brusná. Do 
Lomnice lze dojet veřejnou dopravou docela snadno například z Tišnova. Sama Lomnice je 
velice zajímavá. Kdo má zájem o historii, pak přivítá možnost zajít do staré části – 
židovského města, na židovský hřbitov, k synagoze. V centrální části městyse nepřehlédneme 
morový sloup, kostel Navštívení Panny Marie, zámek, pomník obětem válek, pivovar. 
 Přibližně jižním směrem se vydáme k dalšímu cíli, tedy k Brusné. Zde najdeme 
kapličku a jednu kapličku ještě nedaleko nad obcí. Dnes chci ale hlavně upozornit na 
skutečnost, že zde žije paní učitelka Bohuslava Nedomová. Známe se spolu už, odhaduji, 
pětatřicet roků. Bohuška Nedomová bude mít 11. ledna kulaté narozeniny, a to je jeden 
z důvodů, proč ji připomínám. Nejvíce miluje hru na akordeon, k lásce k hudbě přivedla 
mnoho žáků, pamatuji na dobu, kdy s nimi jezdívala na soutěže a to bývali hodně úspěšní. 
Bohuslava Nedomová učí v ZUŠ Tišnov, dva dny zajíždí učit do Nedvědice, učí také na 
Gymnáziu v Tišnově. 
 Vzpomněl jsem si, že když učila moji dceru Evičku a ona nosila v žákovské knížce 
skoro samé jedničky, ptal jsem se paní učitelky, zda je to tak v pořádku. A co mi paní učitelka 
odpověděla, to si pamatuji dodnes: „Víš, když hraješ na hudební nástroj, tak nemůžeš hrát 
jinak než na jedničky. Hrát se musí správně. Kdo toho opakovaně není schopen, musí 
přemýšlet, zda má smysl dál do hudební školy docházet.“ Ještě jedno si vybavuji: Paní 
učitelka se docela dlouho zabývala dílem i životem nedvědického rodáka, světoznámého 
hudebníka Zdeňka Nečesánka. 
 Vraťme se k turistice. Z Brusné se dejme vzhůru přibližně na severozápad, přijdeme 
na hřeben a tam najdeme žlutou značku. Zde se dejme vlevo a následným klesáním přijdeme 
do Štěpánovic. To už budeme u řeky Svratky v nadmořské výšce asi 260 metrů. Klesali jsme 
z přibližně 500 metrů. Ze Štěpánovic můžeme odjet autobusem, nebo vlakem. 
 
 
 
 
 


