Nemocniční park v Tišnově
Jako malá jsem do něj ráda chodívala. Sbírala jsem v parku s babičkou listy
a napichovala je na tenký klacík. Taky jsem ráda pila horkou čokoládu,
kterou mi babička koupila v automatu uvnitř nemocnice. S ní jsem si sedla
na lavičku, kterých tam bylo jenom asi šest. Vždycky se mi tento park moc
líbil, ale místa pro odpočinutí tam bylo bohužel málo. Napadlo mě tudíž,
aby se místo starého asfaltového hřiště postavil altánek. Sloužil by jak pro
pacienty nemocnice, tak i pro návštěvníky pacientů jako posezení a pro
odpočinek na čerstvém vzduchu.
Altánek
Dle mého názoru by se měl styl zachovat podobný kapli, která stojí na
druhé straně parku. To znamená , že by jeho zadní stěna byla ze dřeva,
jelikož za tou je pouze drátěný plot a za ním vyšlapaná cestička v protějším
lesíku. Osobně si myslím, že není moc příjemné, aby se na vás dívali
ostatní, kteří prochází lesem, když vy jíte. Boční stěny budou do cca třetiny
výšky také ze dřeva a budou mít nějaký klasický vzor. Z cesty v parku bude
navazovat do levé strany altánku cesta pro vozíčkáře, která bude rovná a
z asfaltu, aby postižení lidé na vozíčcích nemuseli jezdit po povrchu, který
by mohl být bahnitý. Možná by tam měla být i cestička pro návštěvníky
nebo pro pacienty bez vozíčku, ale to není tak důležité. Přední stěna
altánku bude prázdná pro nenáročný vstup a potom i výstup. Střecha by
měla být trojúhelníkového tvaru a podpíraná dřevěnými sloupy z bočních
stran.
Stoly a lavičky
Vevnitř v levé straně altánku by byla část pro vozíčkáře, protože na této
straně je i cestička pro vozíčkáře. Tato část by zabírala pouze lavičky, také
ze dřeva, aby k nim vozíčkáři mohli snadno přijet. V druhé polovině by

byly klasicky stoly a lavičky. Z toho jedna čtvrtina pro pacienty bez
vozíčků a druhá čtvrtina pro návštěvníky.
Cesty v celém parku
Cesty by se mohly také zrekonstruovat. Jsou velmi nerovné a nevhodné
pro vozíčkáře.
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