Letní kino
Letní kino je místo, kde jsem já i má rodina strávila hromady dní, ač
byly studené zimy, teplá léta, deštivé podzimy nebo slunečná jara. Když o
něm slyším, vybaví se mi nespočet historek, co se tu staly, jak ty dobré,
vtipné anebo naopak.
Do areálu letního kina se dostaneme pomocí vchodu do hospody
anebo pomocí rezavé branky, která je napojena na dlouhou kamennou zeď,
po které jsme jako malé děti lezli, až na vyvýšenou plochu, na které se
nachází útulná hospůdka, kde se schází lidé z okolí, aby si zde mohli
promluvit s ostatními nebo jen tak popíjet o samotě u stolu. Celá hospůdka
na mě působí příjemně a rodinně. Ve venkovní části hospůdky můžeme
spatřit pískoviště, na kterém jsem si jako malá hrávala s ostatními dětmi,
minibowling, který jsem si vždy chtěla vyzkoušet. Ale zatím jsem bohužel
neměla příležitost. Dále tu dříve stávala velká kamenná plošina, ale tu teď
vystřídala velká travnatá plocha, na které leží velké balíky slámy. Balíky
slámy tu jsou pro lukostřelce. Když mne zrovna netíží žádné povinnosti, ráda
se sem jdu podívat a pro rozveselení si i zastřílet. Samotné letní kino je
poněkud zestárlé, šedé, ale i tak je to místo kam se vždy ráda dojdu podívat.
Lavičky jsou tvrdé a nepohodlné. Celý areál spojuje široká cestička
posypaná štěrkem.
Momentálně v areálu letního kina přibylo hřiště, které není nijak extra
velké, ale pro děti ideální. Nedávno se hospoda zateplovala, ale už je znovu
zpřístupněna. Při vchodu do letního kina narazíme na malinkou „budovu“,
která slouží jako pokladna a zároveň, jako menší stánek s občerstvením.
V budoucnu by se celý areál mohl znovu natřít. Branka by se mohla
vyměnit za novější model, který by se snadněji otevíral. Hospoda by měla
být přístupnější pro lidi, kteří jsou pohybově omezeni. Proto bych sem
přistavěla přístupnou cestu. V hospodě by se v budoucnu mohlo i kromě pití
podávat jídlo. Hřiště by se dalo zvětšit. Sezení u letního kina by bylo lepší,
kdyby bylo pohodlnější a promítání filmů častější. A to je můj plán na
zlepšení Tišnova.
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