Müllerův dům
Na náměstíčku ohraničeném ulicemi Jungmannova a Halouzkova stojí už více jak
300 let a hodlá v tom pokračovat. Spolu s ostatními budovami tvoří významné
jádro tišnovské zástavby a je jedinečný v tom, jak zamyšleně zpod širokého
pomačkaného klobouku barokní mansardové střechy pozoruje šedé kočičí hlavy
a svět, jenž se přes ně šine kolem. Z okapů kolem šedomodré fasády dělené
krémově bílými pilastry kape, stéká, či dokonce proudí historie. Když popojdeme
k jihozápadní stěně, spatříme přístavbu, která mi nelibě kontrastuje se zbytkem
muzea.
Ošuntělá lavička a občas přetékající odpadkový koš si prohlíží vysoké dveře, které
jsou k sobě sevřené jako rty, ale jakmile je návštěvník otevře, připomínají široký
úsměv. Ocitneme se v přízemí s recepcí, hned vedle je útulná kavárna, kde se
v zimě dá zahřát hedvábnou a jazyk hladící horkou čokoládou, naopak v létě je
možností osvěžující zmrzlina a limonády, po zbytek roku si můžeme užít zákusků
lehce načechraných jako obláček. A co dál? No, přece první poschodí! V prvním
poschodí po rozhledu nahoru nespatříte nebe, spatříte úchvatné pomalované
stropy, dílo lidských rukou, jež jsou už dávno minulostí. Zde jsou vystavené
exponáty, jedny jsou součástí stálých výstav, zbytek tu zakotvil jenom na chvíli.
Je něco, co mají společného? Samozřejmě přece to, že jsou všechny jedinečné,
zajímavé, občas dokonce i okouzlující.
Jenže stále je co zlepšovat, dobrým nápadem by mohla být meteorologická
stanice, ta by byla přínosem pro obyvatele Tišnova, nejbližšího okolí a mně každé
zimní ráno, když si v duchu říkám: ,,Doufám, že tam snad dneska neumrznu.“
Když nemrzne, tak je žízeň, však to znáte, tento problém se dá vyřešit pomocí
pítka, pokud možno fungujícího. Kromě toho neuškodí nainstalovat lavičku, třeba
i zajímavého provedení, ať už tvarem nebo nějakým obrázkem. Celkově mi na
této straně Tišnova chybí autobusová zastávka a zrovna zde by se skvěle hodila,
nejenom pro návštěvníky muzea, ale pro všechny unavené poutníky.
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