
Kudy dnes na Beethovenovu? 

(17. 3. 2022) 
 
Dobré odpoledne, Borku! 
 Tak jako nedávno poprosím Tě i dnes o převedení mé procházky Brnem do hantecu. 
Nejprve tě, Petře, poprosím o souhlas s tím, abych tě nazval Péťou Světošlápkem. To byl 
pohádkový cestovatel, maňásek v televizním seriálu pro děti, který uváděla Štěpánka 
Haničincová. 
Jasně, Borku, souhlas! 
Tak abyste kóřili - Peťa lapl slinu na další bloncačku po štatlu. A podlevá teho, co mě zatym 
zaševelil do ovaru, to vzal první kosmickó turistickó. Tak hantýruj! 
Přijel jsem na brněnské hlavní nádraží. 
Tradičně dosmykoval na Rolu. Córákem nebo šnelcukem? 
Jel jsem osobním vlakem, Borku. 
Před nádražím stojí Palác Padowetz z první poloviny 19. století. 
Před Roló je upichlé Palác Padowetz z první půlky 19.kilojáru. 
V podzemí je muzeum. 
V untrhródě je vydlóbnutý múzeum. 
Jsou vystaveny předměty, které připomínají historii mučení, tedy mučicí nástroje. 
Só tam vystavený fórichtungy na mučando grando. 
Směřoval jsem k Novým Sadům. 
Péťa Světošlápek hodil auglu a už smykoval azimut Novodur Sady. 
Odtud se stoupáním vpravo dostaneme ke katedrále svatých Petra a Pavla. 
Vpravo vbok a traťůvkó k Pitriskirchně. 
Je zde několik vyhlídkových ochozů. 
Jodovky ste si tam štont proladit na betálnéch čučmenskéch placech. 
Pohledy na město Brno jsou opravdu zajímavé. 
No vo tym žádná - špizung na Štatl je interezantlich. 
V parcích a všude kolem katedrály je několik pomníků. 
V parkálech kolem kirchny só uplacírovaný samý grymlový štronza. 
Můžeme sestoupit na Šilingrovo náměstí a dále na Husovu ulici. 
Z brdku s Pitriskirchnó můžem nabrat dráhu na Šilingrák a Husovku. 
Zde po levé straně je muzeum Kryt 10-Z. 
Po levé sajtně je Kryt 10-Z. 
Zde je i možnost občerstvení. 
Dá se tam neco hodit za žebř a spláchnót ohryzek. 
Přijdeme k Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno (je vlevo) – před ní stojí socha 
Tomáše Garrigua Masaryka. 
A potym lehunkym přískokem doklapem k felčarský fakultě Masárny (zaséc po levé paprči) a 
před ňó je umachlovaný další štronzo s Tatičkem Masarykem. 
Přes ulici na druhé straně je budova JAMU. 
Protivá přes ulic je vigvam Janáčkovy hochbódy. 
U vchodu je pamětní deska s informací, že sem chodil TGM na gymnázium. 
U futer baráku je přiheftlá placka, kde se šrajbčí, že semka klapal Tomík Řezníček s aktyšó na 
hrbu na gympl. 
Nemůžeme si nevšimnout Evangelického kostela Jana Amose Komenského z 19. století. 
Více je známý jako Červený kostel. 
No a nende přehlídnót Červenó kirchnu. Ofiko se jí hóká Evangelické kostel Žanka Ámosa 
Komenskéch. 



Pak už jsem šel k Moravskému náměstí a do budovy Českého rozhlasu Brno na ulici 
Beethovenovu. 
Ale časůvka odsépá, a tak Pedro nabral dráhu Moravák a hupky šupky na Béthovenku do 
Erbéčka! 
 
 
 
 


