
Anotace knihy

Kniha „Poslední vlak brněnským Severem – 60 let od zániku 
staré Tišnovky“ zaznamenává příběh staré Tišnovky, přesněji její části 
z brněnského hlavního nádraží přes Zábrdovice do Králova Pole.
V roce 2022 uplynulo 60 let od zastavení provozu na tomto úplně posled-
ním úseku staré Tišnovky (železnice Brno – Tišnov – Havlíčkův Brod). Ta 
musela v poválečných letech přenechat svou úlohu nové trati, která dnes 
patří k důležitým spojnicím naší železniční sítě.
Zastavme se ještě u pojmu „brněnský Sever“, který obsahuje i název knihy. 
Je tím myšlena dnešní městská část Brno ‑sever (zahrnující i čtvrtě Zábr-
dovice, Husovice a Černá Pole), po jejímž území tento úsek staré Tišnovky 
převážně vedl.

Kniha obsahuje podrobnou historii a popis trati – od prvních plánů 
na postavení železnice, přes její stavbu, provoz, zrušení až po pozůstatky 
železnice zachované do dnešních dnů. Na šestnácti stranách A3 určitě 
zaujme čtenáře i originální plán trati z prvních let 20. století. Kapitola 
„Stará Tišnovka včera a dnes“ obsahuje 43 historických snímků, z nichž 
řada je publikována poprvé, u kterých jsou pro porovnání i fotografie dneš-
ního stavu. V mnoha případech se zobrazená místa změnila k nepoznání 
a málokdo by dnes předpokládal, že zde vedly koleje a jezdily vlaky. Pro 
přehlednost nechybí ani mapky zobrazených lokalit. Neméně zajímavá 
a netradiční je i kapitola „Vzpomínky na starou Tišnovku“, kde byl 
dán prostor řadě pamětníků, kteří vzpomínají na časy, když stará Tišnovka 
ještě jezdila. I tuto kapitolu doplňují historické fotografie, z nichž mnohé 
se představují veřejnosti poprvé. Na konci knihy jsou popsány okolnosti 
vzniku dokumentárního filmu, který byl u této příležitosti natočen, 
a zveřejněny informace a dokumenty k akci, která se konala v sobotu 
28. května 2022 a která připomněla široké veřejnosti toto kulaté výročí.

Kniha má 230 stran formátu A4 a celá je vytištěna na křídovém papíře.

Autory knihy jsou Jiří Kotrman, Jiří Ambros, Ivo Pallich a Martin Maleček.
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TIŠNOVKA 
(Otakar Štěpánek)

Za strání 
nad naší ulicí 
jezdíval vláček 
funěl 
pískal si do začátku 
a voněl kouřem 
jako dráček 
dráček 
do noci jiskřící 

Pod Tišnovkou 
do naší ulice 
býval tunýlek 
to byla hranice 
nahoře klidná 
Černá Pole 
ale dole 
divoké Husovice 

Pryč je doba 
starých vláčků 
zůstaly jen vzpomínky 
uložené do paměti 
tak jako staré 
velmi cenné šperky 
hluboko někam 
do skříňky 

Je krásný den 
je neděle 
nad špičkou 
Husovic kostela 
zas tančí andělé 
a od Tišnovky 
opět houká vlak 

A já jako kluk 
chci s ním jet dál 
dál 
a zase dál 
dál volný 
jako pták

(2021)
Lubo Kristek: Tišnovka jako nebeská dálnice 

(detail z fasády Kristkova domu na Tišnovské)

TIŠNOVKA JAKO FENOMÉN  
BRNĚNSKÉHO SEVERU

„Tišnovka je součástí naší DNA, ona vlastně nikdy doopravdy nezanikla, můžeme si ji kdykoli 
snově zviditelnit; ona je pro nás, kdo jsme u ní vyrostli, jako nebeská dálnice.“ (Lubo Kristek)

Pro některé je až bájná jednokolejná trať 
Tišnovka, po které jezdily vlaky od roku 
1885 do roku 1962. Pokud bychom měli 

být přesní, měli bychom jí říkat „stará Tišnov-
ka“ – ještě prochází Brnem i „nová Tišnovka“, 
fungující v jiné trase od roku 1953. Nicméně 
pokud se v knize mluví kdekoli o Tišnovce, je 
tím myšlena vždy tato původní trať.

Stará Tišnovka má nejen rozměr železničář-
sky technický a rozměr historický, ale neméně 
důležitý je i její rozměr řekněme sociokulturní. 
Všichni, kteří v její blízkosti vyrůstali, ji mají 
otisknutou hluboko ve své paměti. Spoluutvá-
řela jejich životy a vnímání světa. Mnozí ji 
cítí jako součást své osobnosti, jak to doklá-
dá husovický básník Otakar Štěpánek nebo 
surrealista Lubo Kristek, který se u Tišnovky 
narodil a do těchto míst se zase vrátil, aby 
zde na ulici Tišnovská stvořil Kristkův dům 
plný symbolů včetně Tišnovky. Ale nejsou to 
jen lidé s výtvarným a poetickým vnímáním, 
pokud zavedete řeč na Tišnovku s jakýmkoli 
z pamětníků, můžete si být jistí, že se celý 
rozzáří a s nadšením se o ní rozpovídá. A aby 
ne, vykládat někomu v dnešní době, že upro-
střed města mezi domy jezdil ještě v roce 1962 
parní vlak, na který ti odvážnější ve stoupání 
naskakovali a nechali se vozit, to vždycky 
vzbudí u těch později narozených velký údiv. 
A takových je nás většina, léta běží a valem 
ubývá přímých účastníků zápolení lokomotiv 
se členitým terénem tohoto městského úseku. 
Je tedy právě ten správný čas zachytit vzpo-
mínky těch, kteří Tišnovku zažili, a ostatním 
ukázat, že v místech, kde by to dnes ani ve snu 
nečekali, byl ještě před šedesáti lety koridor 
železniční dráhy, kterým jezdily denně vlaky 
na trase Brno – Tišnov.

Ale aby to nevypadalo s knihou jinak, než 
je to ve skutečnosti. Nebylo původně záměrem 
ji psát a z dostupných materiálů sestavovat. 
Vše začalo nevinně právě před rokem, face-
bookovým sdílením fotek z míst bývalé trasy 
Tišnovky. A z nostalgické diskuse pod příspěv-
kem se vyloupl nápad udělat vzpomínkovou 
akci k výročí ukončení provozu. Co by to ale 
bylo za oslavu výročí bez nějakých pár stránek 
doprovodného textu. A k tomu by byla vhodná 
nějaká ta historická fotka. No, trošku se nám 
těch původně zamýšlených pár stránek dopro-
vodného textu s několika fotkami vymklo, ale 
myslím, že to nikomu, kdo drží v ruce tuto kni-
hu, vadit nebude. Snažili jsme se v ní zachytit 
a uspořádat všechno, co o staré Tišnovce na 
brněnském Severu víme, co jsme o ní v archi-
vech a mezi lidmi našli a od pamětníků slyšeli. 
Pro lepší představu a orientaci v terénu pak 
v knize uvádíme i srovnání s podobou stejných 
míst v současnosti. A jsou zde i upozornění na 
místa, která zbytky zaniklé železnice stále při-
pomínají. Jako třeba Vranovská v Husovicích, 
kde jsou dodnes původní mostní opěry z roku 
1885, nebo park Tišnovka na Rotalově a horní 
část parku Marie Restituty, kde symbolické 
koleje ukazují, že tudy ještě relativně nedávno 
projížděl vlak.

Pokud jde o zaměření knihy, mnozí si kla-
dou otázku, co je „brněnský Sever“ a proč se 
stal zrovna tento úsek jejím obsahem. Brněnský 
Sever je zkráceným označením městské části 
Brno -sever, která od svého vzniku na počátku 
90. let obsahuje kousek brněnské čtvrti Zábr-
dovice a dále Husovice, Černá Pole, Lesnou 
a Soběšice. Jde o velkou městskou část, druhou 
největší v Brně, a pokud jde o starou Tišnovku, 
brněnský Sever obsahuje většinu jejího úseku 

5
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Železnice k Brnu patří už více než 180 let, 
vždyť se stalo prvním městem v naší re-
publice, které získalo spojení s okolním 

světem parostrojní železnicí. Došlo k tomu již 
7. července 1839, kdy byl slavnostně zahájen 
železniční provoz na trati soukromé Sever-
ní dráhy císaře Ferdinanda (zkratka KFNB) 
z Vídně a Břeclavi. První brněnské nádraží 
bylo koncové a nacházelo se v blízkosti tehdejší 
Ferdinandovy brány v ústí dnešní Masarykovy 
ulice.

Druhou železnicí byla trať do České Třebo-
vé, otevřená 1. ledna 1849, kde se připojila na 
trať Olomouc – Praha. Tuto dráhu vybudoval 
stát a nazývala se Severní státní dráha. Propo-
jení výše uvedených železnic, které patřily růz-
ným majitelům, v Brně, si vyžádalo zbourání 
první nádražní budovy KFNB, která překážela, 
a nové nádraží s novou výpravní budovou dalo 
základ dispozičnímu řešení dnešního hlavního 
nádraží.

Stát, tedy habsburská monarchie, nevlastnil 
a neprovozoval železnice dlouho, na přelomu 
40. a 50. let 19. století se dostal do složité 
ekonomické situace a jejím částečným řešením 
byl rozprodej státního majetku, včetně většiny 
železnic. Císařské rozhodnutí z podzimu roku 
1854 umožnilo státu prodat Severní státní 
dráhu a Jihovýchodní státní dráhu skupině 
bankéřů v čele s francouzskými finančníky. 
Ta pro provozování nově nabytých železnic 
vytvořila ryze soukromou Společnost státní 
dráhy (zkratka StEG), která byla ovládána 
francouzským kapitálem.

 V roce 1856 byla otevřena další železnice – 
Brněnsko -rosická dráha (zkratka BRE) – spo-
jující Brno s dnešní Zastávkou u Brna (tehdy 
Boží požehnání) a umožňující rozvíjejícímu se 
brněnskému průmyslu spolehlivou dopravu 
uhlí z Rosicko -oslavanského uhelného revíru. 
Nová společnost si vybudovala své nádraží 
daleko od středu města na předměstí Dornych. 

Lokomotivy řady 477.0 „Papoušci“ vozily v 50. letech osobní vlaky do Havlíčkova Brodu. Na 
snímku se na brněnském hlavním nádraží rozjíždějí muzejní lokomotivy 477.043 a 477.013 
se zvláštním vlakem do Nedvědice. (foto Jiří Kotrman, 5. 7. 2009)

na území města Brna. A protože je tento měst-
ský úsek historicky z celé trasy nejzajímavější 
a protože jsme ještě navíc všichni čtyři z Brna-
-severu, bylo vymezení obsahu knihy jasné.

Vlastně bylo nás pět ze Severu, kteří jsme se 
do tohoto projektu s nadšením pustili, ještě je 
potřeba říct, že s knihou je svázaný dokumen-
tární film o Tišnovce a její stopě na brněnském 
Severu. Takže jsme mimo shromažďování ma-
teriálů a sepisování ještě i čile dronovali a lezli 
přitom přes ploty a prodírali se kdejakými 
křovisky a trním. Ale stálo to za to, a pokud 
by někdo navázal v podobném duchu v dalších 
úsecích trasy staré Tišnovky, určitě bychom mu 
v tom velice fandili. Případně komukoli, kdo 
by doplnil obsah této knihy. Určitě jsou ještě 
někde v rodinných archivech další historické 

fotky, je nepochybně mnoho jiných pamětníků, 
které jsme už nestihli vyzpovídat, a jsou možná 
i další místa nesoucí stopy staré Tišnovky, která 
se nám nepodařilo objevit.

Berme tedy tuto knihu jako základ, který 
může být inspirací pro další pátrání. Jako pří-
spěvek k dokumentům o historii železnice, jako 
„pohlazení po srdíčku“ pro ty, kteří Tišnovku 
zažili, a zdroj možného údivu pro všechny, 
kteří dosud nevěděli, kudy vedla nebo že vůbec 
existovala. Protože stará Tišnovka ještě zdaleka 
úplně nezanikla, podprahově a pod povrchem 
je tu pořád s námi jako nedílná součást historie 
míst, ve kterých žijeme.

(Za autorský kolektiv) Martin Maleček, 
Brno, březen 2022

Den před ukončením provozu vyjíždí jeden z posledních vlaků z nádraží v Zábrdovicích.
(sbírka Libora Krbka, 25. 5. 1962)
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Jedna z karikatur, které se průběžně objevovaly v tisku, beroucí si na mušku pomalost vlaků 
na Tišnovce. (sbírka Milana Vašíčka)

Z kritického a satirického článku v Morav-
ských novinách z 25. května 1924 se dozvídá-
me, že k problémům docházelo i za éry ČSD 
(Československých státních drah) o nedělích 
a svátcích, kdy kvůli silné rekreační a výletní 
dopravě byly i posílené osobní vlaky přeplně-
ny. Vedle svých zážitků z cestování Tišnovkou 
autor článku poukazuje i na přetěžování nově 
dodaných lokomotiv (jednalo se o řadu 423.0), 
které někdy neúspěšně zvládaly jízdu s dlou-
hými a těžkými vlaky plnými výletníků.

V průmyslové oblasti Cejlu se vyhrocovala 
situace s nedostatkem prostoru pro vykládku 
a nakládku zboží do železničních vagónů. Pro-
story ve stanici Zábrdovice již dávno nestači-
ly a stanici nebylo možno rozšířit. Začátkem 
roku 1928 padlo rozhodnutí o stavbě a 10. červ-
na 1928 bylo tříkolejné nákladiště Radlas ote-
vřeno. Bylo umístěno před Svitavským náho-
nem podél ulice Tkalcovské. Nové nákladiště 
výrazně přispělo ke zlepšení situace při nakládce 
a vykládce železničních vagónů v této oblasti.

Dle Statistiky československých drah za 
rok 1928 odbočovaly z tišnovské trati z Brna 
po Královo Pole následující vlečky:

 – Městská obec Brno, městská plynárna a elek-
trárna v Brně, odbočení v km 1,504 trati 
Brno – Tišnov, délka hlavní koleje 0,507 km 
/ celková délka vlečkových kolejí 0,930 km,

 – Brněnská továrna na česanou přízi v Brně, 
odbočení v km 1,664 trati Brno – Tišnov, 
délky kolejí 0,419 km / 0,571 km,

 – Státní dráhy (k sesypkám uhlí fy „Velkonákup 
uhlí“ spol. s r. om. v Brně), odbočení ve stanici 
Zábrdovice v km 2,357, délky kolejí 0,151 km 
/ 0,151 km,

 – Čsl. oděvní skladiště č. 1 v Brně, odbočení ze 
stanice Královo Pole v km 6,057, délky kolejí 
1,197 km / 1,666 km,

 – Mutějovické kamenouhelné doly „Union“ 
akc. spol. v Praze II (do chemické továrny 
u Červeného mlýna), z vlečky Čsl. oděvního 
skladiště v km 0,450, délky kolejí 0,871 km 
/ 1,014 km,

V roce 1925 byla zestátněna podle zákona 
č. 156/1925 Sb. ze dne 25. června 1925 součas-
ně s řadou dalších místních drah i místní dráha 
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Tišnov. 
Následně došlo k likvidaci akciové společnosti 
této místní dráhy. I když v roce 1918 na ní pře-
vzaly provoz ČSD, stále se v Tišnově přestupo-
valo. Teprve po zestátnění místní dráhy v létě 
1925 konečně začaly osobní vlaky Tišnovem 
projíždět bez nutnosti přestupu.

V letním jízdním řádu z léta roku 1925 je 
tabulka s tratí Brno – Německý Brod označena 
číslem 221. Jezdily po ní pouze osobní vlaky 
a Tišnovem projížděly čtyři páry vlaků. Jízdní 
doba vlaků mezi Brnem a Tišnovem se po roce 
1918 zkrátila na 70 až 75 minut. Od roku 1928 
na trati začaly jezdit i motorové vlaky. Počet 
osobních vlaků se mezi Brnem a Tišnovem 
neustále zvyšoval. Například v jízdním řádu 
pro zimní období 1937/1938 je v tomto úseku 
uvedeno 11 a půl páru vlaků, z nichž některé 
jezdily jen v určité dny v týdnu.

Po celou dobu své existence byla Tišnovka 
mezi širokou veřejností známá svou pomalos-

tí. Mezi cestujícími i obyvateli z jejího okolí 
kolovala řada vtipů a historek, jejichž spo-
lečným jmenovatelem bylo, že pokud člověk 
spěchá, má jít raději pěšky, než jet pomalým 
vlakem, aby byl v cíli své cesty včas. Jak už 
se to v takových případech stává, své zážitky 
a pocity lidé svou fantazií často přetvořili až 
do neuvěřitelných a nereálných závěrů. Tyto 
vtipy a historky se nešířily mezi lidmi pouze 
ústně, ale občas se ve formě kreslených vtipů, 
karikatur či článků objevily i v tisku.

Především značná stoupání, dosahující hod-
not až 20 ‰, dávaly lokomotivám a jejich če-
tám řádně zabrat. Ve skutečnosti však záleželo 
i na dalších faktorech – na typu a technickém 
stavu parní lokomotivy, na umu strojvedoucího 
a topiče, na kvalitě uhlí, hmotnosti soupra-
vy vlaku, tzn. počtu vozů a počtu cestujících 
v nich, a v neposlední řadě i na povětrnost-
ních podmínkách. Nejobávanější byl kopec do 
Černých Polí. Zatímco v Králově Poli měl vlak 
pár desítek metrů na rozjezd, než začalo velké 
stoupání, v Zábrdovicích se vlak rozjížděl už na 
velkém stoupání a v protisměrných obloucích.

 V jízdním řádu pro trať Brno – Německý Brod platném od května 1925 vlaky poprvé projížděly 
Tišnovem a cestující zde již nemuseli přestupovat. (sbírka Ondřeje Řepky)
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(Výřez mapy Brna z roku 1958)

Most přes Vranovskou ulici (2)

Most přes Vranovskou ulici 
v Husovicích, pohled na 
jednu z opěr. Dál se stáčela 
trať podél ulice Tišnovská. 
Fotografie byla pořízena 
při dokumentaci stavu trati 
před její likvidací. V neděli 
12. ledna 1964 byla mostní 
konstrukce nadzvednuta 
jeřáby a odvezena. 
Tramvajová souprava se 
rozjíždí z tehdejší zastávky 
Mostecká směrem do 
Maloměřic.

(Archiv města Brna, 
5. 4. 1963)

Opěry sneseného mostu zde 
stojí dodnes. Mostní opěra na 
fotografii stojí takřka přesně 
na hranici katastrálních území 
Zábrdovice, Husovice a Černá 
Pole. Na tomto místě se na 
28. 5. 2022 plánuje odhalení 
pamětní desky v rámci oslavy 
60 let od průjezdu posledního 
vlaku po Tišnovce.

(foto Ivo Pallich, 14. 2. 2022)
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Z ANEKDOT O STARÉ TIŠNOVCE

Rychlost přepravy na staré Tišnovce nebyla nijak závratná. Trasu Brno – Tišnov překo-
nal vlak ještě koncem 30. let za hodinu a čtvrt, když se ve stoupání nezadařilo, tak i za 
hodinu a půl. Není divu, že kolovaly příměry podobné tomuto: „Když se v Zábrdovicích 

na nádraží přiváže k vlaku koza, než vlak dojede do Králova Pole, koza se stačí po cestě na-
pást.“ Podobné anekdoty se objevovaly i v denním tisku. Na druhou stranu, pokud by v dnešní 
uspěchané době byla možnost takto si po městě a dál do Tišnova vyjet parním vláčkem, jistě by 
se stála na jízdenky fronta. Vždyť jak říkal už kdysi Jan Amos Komenský: „Všeliké kvaltování 
toliko pro hovada dobré jest.“

O tom, že rychlost Tišnovky byla často pro-
pírána i v dobovém tisku, svědčí i úryvek z člán-
ku z Lidových novin z 25. 6. 1921: „Těch 29 km 
z Brna do Tišnova, které na slušných tratích 
i nejpomalejší osobní vlaky ujedou za hodinu, 
strhne Tišnovka za 1 hodinu a 35 minut, čili 
její průměrná dopravní rychlost činí necelých 
19 km za hodinu. Staré tvrzení, že Tišnovka 
se řítí rychlostí 100 km za týden, zdá se býti 
tímto výpočtem skoro potvrzeno.“

DOSTANEME ZÁVRAŤ?
„Už je tomu hezky dlouho, co byla zahájena 
doprava na trati Brno – Tišnov. Mnohé se 
tam změnilo za ta leta, jen jedna věc zůstala 
nezměněna: šílená rychlost, s kterou se na této 
trati pohybují vlaky. Jezdilo se na tišnovce asi 
dva roky a mluvilo se o té rychlosti všelijak. 
Kdosi dokonce řekl, že by do Brna dřív došel 
než tam dojede po dráze. Byl to vtip, ale slyšel 
ho starý Pislcajk z Hradčan a vsadil se, že to 
dokáže. Pislcajk byl invalida z té pruské vojny; 
měl jednu nohu dřevěnou. Čekal v Hradča-
nech na zastávce na vlak, stiskl kumpánům, 
kteří do něho sedali, ještě ruku a vlak i starý 
Pislcajk se dali na cestu. A skutečně Pislcajk 
čekal v Králově Poli ještě asi osm minut, než 
ho tišnovka dohonila.

Bylo o tom mnoho řečí v celém kraji podél 
naší pacifické dráhy, až kdosi prohlásil, že 
ten závod nebyl fair, protože mašinfíra o tom 
nevěděl. Pislcajk prohlásil na to, že je ochoten 
svůj závod opakovat i když se mašinfírovi 
napřed řekne a že si vezme na cestu ještě tra-
kař – aby neměl ruce tak prázdné. Ale k tomu 
druhému závodu už nedošlo. Povídá se, že 
společnost státní dráhy, krátce STEG zvaná, 
dala Pislcajkovi 200 zlatých a nový trakař za 
to, že se závodu předem vzdal.“

(autor Efendi, Moravské noviny, 31. 3. 1922)

ŽELEZNIČNÍ IDYLA
„Chvála pánu bohu, že se na této naší drahé 
Tišnovce zase vracejí staré krásné doby! Už 
jsme měli všichni strach, že z ní ředitelství 
Č. S. D. udělá docela obyčejnou dráhu, podob-
nou jiným řádným a normálním železničním 
tratím a že přijdeme o slávu. Vždyť ta naše 
Tišnovka je slavná nejenom v Brně, ale i v ji-
ných částech republiky, ba slyšeli jsme, že její 
pověst šla tak daleko světem, že se dostala už 
i za moře. Před časem mi psal můj londýnský 
zpravodaj, že na jakémsi vojenském cvičišti 
zaslechl, jak důstojník poháněl vojáka k rych-
losti slovy: ,make fastr, dont think you are the 
Tišnov ‑railway!‘, což znamená česky pospěšte 
si, nemyslete si, že jste Tišnovka!

Nu a o to bychom už byli skoro přišli. Za 
války a po ní jsme přece na Tišnovce zažili tu 
tam nějakou legraci, tak např. trojnásobný 
výjezd na královopolský kopec a jiné zábavné 
výjevy. Potom najednou začala slavná želez-
niční správa dávat na tišnovskou trať v neděli 
a ve svátek těžké nákladní stroje, které vyjely 
všechny kopce třeba s dvaadvaceti vozy hravě 
a klidně ještě si k tomu pískaly. Na Tišnovce 
odjížděly a přijížděly vlaky s protivnou přes-
ností a ta pravidelnost ji ponížila na fádní trať, 
na které ale počali pozbývati veškerý zájem.

Ale už zase bude dobře a staré idylické 
časy se vracejí. Nákladní lokomotivy zmizely 

a na jejich místo nastoupily nové tankové 
stroje Českomoravské ‑Kolben, pěkné, kte-
ré vystačí celý týden, ale na ty neděle jsou 
přece jen slabé. Tak jsme se v neděli nemohli 
dostat z Brna, pak jsme si půl hodiny postá-
li v Zábrdovicích – je zde krásná vyhlídka 
z nádraží, jen co je pravda, to naše jediné 
brněnské nádraží na nábřeží – tak jsme se 
jakž takž šťastně dostali do Králova Pole, 
kde jsme křížili vlak z Tišnova a pak to zase 
šlo starým tišnovským tempem do Řečkovic. 
Ale tu byla naše lokomotiva už tak utahaná, 
že si musela dát delší odpočinek. Využili jsme 
ho důkladně. Vždyť jsme přeci jeli do boží 
přírody! Vystoupili jsme na opačné straně 
s vozů, lehli jsme si do trávy, kluci začali 
hrát mezi kolejemi kuličky, skauti stavěli stan 
a vařili snídani, jedna parta starších pánů se 
dala do tarok a hrála asi dvanáctkrát kolem, 
maminky použily zastávky a vynesly děti do 
železničního příkopu, aby se jim ve voze nic 
nestalo, střelci, kteří jeli s námi, upevnili na 
stupátkách mašiny a vyráběli patrony, jejich 
psi zatím rejdili po poli a louce – inu, staré 
idylické doby Tišnovky se vrátily v celé své 
kráse a maloměstské idyličnosti.

Zapískali na nás včas, abychom nasedli 
a jeli dále. Až do České to šlo ještě jakž takž. 
Co bylo dále nevím, protože jsme v České 
vystoupili; byli jsme pozváni do Tišnova na 

(z rodinného archivu Ladislava Absolína)
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