
CO SE MI NA TIŠNOVĚ LÍBÍ/NELÍBÍ 

 

K Tišnovu jsem osobně ještě před dvěma lety neměl nějaký velký vztah, 

vždy jsem ho bral spíše jako staré rozpadající se město se silnicemi 

z žulových kostek, na kterých se špatně jezdí autem. 

 

 To se vše změnilo, když jsem nastoupil na místní gymnázium. Od této 

chvíle jsem začal v tomto městě trávit mnohem více času a hned od 

začátku mě štvala zastaralost budovy Riegerova, na které sídlí i nižší 

gymnázium. Velmi bych ocenil celkovou rekonstrukci a to především 

zevnějšku. Dveře má možná budova nové, ale okna by chtěla vyměnit 

a budova omítnout a přebarvit, protože přiznejme si to, pohled na 

omlácenou budovu, která mě navíc velmi štve tím, jak je nesymetrická, 

není obzvláště příjemný. Zároveň celému gymnáziu schází 

bezbariérové přístupy, i když předpokládám, že to není prozatím moc 

velký problém. Ale zpřístupnění i hendikepovaným studentům by jistě 

zvýšilo jeho kredit. Tyto změny bych velmi ocenil, jelikož na této 

budově momentálně trávím hodně svého času a myslím si, že hodně lidí 

co ji navštěvuje a bude navštěvovat, by se mnou souhlasilo.  

 

Nyní bych chtěl říct i něco pozitivního. Musím ocenit nově vybudované 

parky, které se mi osobně velmi líbí. Dále tomuto městu chválím 

knihovnu společně s Jamborovou galerií, jejichž prostory jsem již 

párkrát navštívil a nenašel jsem nic, na co bych si mohl stěžovat. Vím, 

že toto město má hezkého více, ale poslední místo, které chci zmínit, je 

sokolovna. Ta mi přijde poměrně dobře vybavená a moc se mi líbí nově 

zrekonstruované šatny.  

 

Chápu, že žulové kostky jsou snahou o zachování historické dlažby, ale 

hodila by se občasná rekonstrukce. Dláždění samotného náměstí, přes 

které každý den chodím, je velmi nerovné a dokážu si představit, že pro 

kočárky nebo vozíčkáře to může být poměrně nepříjemné. Přestože 

chápu snahu o udržení původního dláždění, myslím si, že mnoho lidí by 

raději vidělo něco rovnějšího. Neznamená to ovšem výzvu 

k zaasfaltování celého Tišnova! Zároveň by jistě tuto skupinu lidí 

potěšilo i více bezbariérových přístupů, které jsou v dnešní době velmi 

potřebné.  

 



 Samostatnou kapitolou je tišnovské nádraží, ke kterému bych také měl 

pár svých připomínek. Východ z podchodu ústí přímo pod větráním 

bistra Vulan, což nepovažuji za zrovna příjemné a čistota tohoto místa 

také není nejlepší. Podle mého názoru by přišla vhod i rekonstrukce 

nástupišť, jež jsou již vcelku opotřebená. Netvrdím, že rekonstrukce 

musí být kompletní, ale postupná výměna střech a podlahy nástupišť by 

místu rozhodně prospěla.  

 

V předchozích odstavcích jsem popsal místa, která jsem v Tišnově stihl 

poznat nejvíce. Vzhledem k tomu, že nejsem z Tišnova a ani jsem zatím 

nestrávil mnoho času jeho průzkumem, znám hlavně cestu od nádraží k 

naší škole. Podle toho, co jsem napsal, by se mohlo zdát, že Tišnov má 

převážně chyby a nedostatky.  Ty se ale najdou všude a jsem 

přesvědčen, že Tišnov je hezké a příjemné město. 

 

 

Culek Jiří, Sekunda, Gymnázium Tišnov 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


