
Ulice Neumannova 

Do této ulice se vchází z ulice Jungmanova hned za kebab housem. Po vstupu 

mne hned do nosu udeřil zápach zatuchliny a plísně. Celá ulička působí 

velice stísněným až děsivým dojmem.  Do oka mi padla garážová vrata plná 

nesmyslných nápisů a grafitů. Na vratech nalezneme i vzkaz pro nám 

neznámého Jirku, kterého dívka nebo možná i chlapec, který vzkaz napsal, 

zřejmě velice miluje, ale bojí se mu to říct, tak to napsal na vrata. (Konec o 

vratech.) O kousíček dál se táhne zeď, která neviděla něco jako omítku tak 

dvacet let, vlastně vypadá spíš jako spousta cihel naskládaných na sebe. Po 

pár krocích se však atmosféra dočista změní. Na zbytku ulice se totiž nachází 

už jen hezké domky. Hlavně jeden je opravdu malebný. Jeho světle žlutá 

barva s býlími doplňky působí velmi roztomile a vůbec se nehodí k již 

zmiňované zdi vedle něj. Dokonale udržovaná předzahrádka a až luxusně 

vypadající plot to celé podtrhují. Po východu z ulice musí mít každý člověk 

smíšené dojmy. Podle mě je ulice rozdělena na dvě pomyslné části. První 

hornější část vyvolává pocity, které říkají; hlavně tam nachoď sama v noci!“ 

Druhá, spodnější část už je klidná a příjemná. Jak bych tuto ulici změnila? 

Začala bych tím, že bych zkontaktovala majitele oněch nádherných dveří, 

přetřít je novou barvou určitě tolik práce nedá. Další věc, co je potřeba 

spravit, je zeď. Natřít ji nějakou barvou by určitě vyšlo celkem levně, ale 

výsledek by byl skoro nulový, jelikož by pořád působila chladně a 

nepříjemně, a proto mě napadlo se domluvit s nějakým nadšencem do 

grafitů, aby na zdi vykouzlil něco, co je spojeno s Tišnovem. Dále mě napadá 

vyčistit chodnk, který opravdu moc vábivý není, hlavně ve vrchní části ulice 

se dá nalézt i obsah něčího žaludku. To je asi z toho, co bych vylepšila, 

všechno. 
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