
Sídliště pod Klucaninou 

 Dobrý den. Dnes jsem se rozhodl Vám trochu přiblížit místo Sídliště 

pod Klucaninou a svůj názor, jak by toto místo mohlo vypadat za pár let. Co 

bych si tam představoval a co by se mi líbilo? 

 Toto místo v zimních časech má na první pohled pochmurný výraz, 

nikde nikdo, působí velice chladně. Ale když vysvitne sluníčko, jsou tyto 

negativní dojmy pryč. Během chvíle se sem seběhne hodně dětí, rodičů 

s nejmenšími a hned je to tu veselejší. Při dlouhých letních večerech se zde 

schází dospělí a hrají tu nohejbal. 

 Mohutné vysoké stromy, zejména topoly či borovice, jako by se nebe 

každou chvílí chtěly dotknout. Zároveň mají i velice významný účel. Často tu 

foukají silné a nepříjemné větry, to se potom stromy kymácí a skřípou. Naštěstí 

se jim zatím nic nestalo, a tak stále zabraňují vichru proniknout k tomuto hřišti. 

Proto si děti a dospělí mohou nerušeně užívat zábavy. Nemůžu také opomenout 

různé narychlo postavené úkryty z větví, které se mezi těmito stromy povalují. 

 Za teplých slunečných dnů tu zářící paprsky slunce rozpalují prachem 

zašedlou štěrkovou zem. Proto se některé děti schovávají pod pingpongový stůl, 

který jim jediný, kromě stromů, poskytuje stín a úlevu od toho praživého slunce. 

 Někdy, když se podívám z okna, tak si říkám, že některé části hřiště 

jsou poměrně nevyužité a také jsem si všiml, že někteří mladší lidé začínají 

v Tišnově dělat pohybovou aktivitu, které se říká „parkour“. Proto mě napadlo, 

že by nebylo od věci postavit parkou hřiště. Připadá mi to jako dobrý nápad i 

proto, že se na těchto hřištích nejen skákat, ale i posilovat a vzhledem k tomu, že 

v této oblasti převažuje mladší generace, myslím si, že by toto hřiště mělo svoje 

využití. 

 Popisované místo má svoje unikátní kouzlo, kvůli kterému se mi moc 

líbí a jsem proto velice rád, že jsem se zde mohl narodit a být tu. Našel jsem si 

v těchto místech mnoho kamarádů a zažil spousty srandy. Je to super hřiště a 

doporučuji sem občas také zajít. 

                                                                                                                            

Jakub Čada Tercie, Gymnázium Tišnov 



 

 


