TIŠNOV V NEJBLIŽŠÍCH LETECH
Tišnov je krásné město s dopravou a službami, ale přece má své chyby.

Náměstí
Byl zimní den jako každý jiný, šel jsem s kamarády do školy od nádraží
přes pasáž a potom jsme přišli k náměstí, kde byla vrstva ledu. Měli jsme
dvě možnosti – mohli jsme jít po silnici, ale to za ranní špičky nešlo,
protože jezdilo hodně aut a autobusů. My jsme si vybrali cestu po náměstí,
jenže jsme zjistili, že nebylo nasolené a klouzalo. Když jsme vyrazili do
kopce, náš spolužák upadl, a kdyby neměl aktovku, tak by se uhodil o
vyčnívající kámen přímo do hlavy.
Náměstí je nejnebezpečnější část naší cesty z gymnázia na nádraží, jak
jsme se jednou přesvědčili, když jsme dobíhali na vlak. Po špatném došlapu
si spolužačka vyvrknula kotník, potom chodila o berlích.

Ulice Riegrova
Ulice Riegrova je hojně využívána zejména autobusy. Ráno mezi nádražím
a gymnáziem jezdí spoje v intervalu 2 minut, což každý den silnici
opotřebovává, poté v ní vznikají díry, ve kterých se po dešti drží voda a
autobusy či auta stříkají na budovy i chodce. Autobusy nemají takové
odpružení, takže nerovná vozovka snižuje pohodlí cestujících. V této
ulici také vznikají zácpy, některé autobusy nemohou na dnes nedostačující
zastávku dojet a zastavit, protože je blokována spojem, který přijel dříve.
Zastávka v ulici chátrá, má děravou střechu, takže neplní účel ochrany před
nepříznivým počasím. Má malou kapacitu vzhledem k počtu lidí, kteří ji
využívají (myslím, že buď projektant nepočítal se zvýšeným počtem
studentů na zastávce umístěné u školy, nebo se dopravní situace
v posledních letech prudce změnila).

Kino
Naopak se mi líbí místní kino, které má aktuální program nejen pro děti a
mládež. Tišnov je dopravní uzel, takže se tam dostanou lidé ze širokého

okolí. Navíc vlakové spojení je dostačující v různých denních hodinách a je
pro studenty finančně výhodné.
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