Zpráva ze sousedského setkání na Jahodnici k umístění
workoutového hřiště a dirt biku
Proběhlo dne:

2. prosince 2015 v Sousedském centru Jahodnice, Baštýřská 67, Praha 9
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CÍL PROJEDNÁNÍ
Cílem projednání bylo zjistit zájem místních obyvatel o umístění workoutového hřiště na
vybraném prostora na Jahodnici a projednat navržené využití pozemku u ulice Nedokončená.
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PRŮBĚH PROJEDNÁNÍ
Projednání proběhlo v nově otevřeném Sousedském centru na Jahodnici v příjemné
atmosféře. Příjemným zjištěním bylo, že se akce zúčastnili zástupci bytových domů ze sídliště
Jahodnice.
Po úvodu přítomní vyslechli základní informace o plánovaném workoutovém hřišti z úst
odborníků z městské části a členové Fun Community jim prezentací přiblížili sport samotný. Po
několika dotazech se přítomní shodli, že vytipované hřiště se hodí na dané území a nemají
s ním problém. Zároveň se shodli, že by bylo vhodně dětské hřiště /Skanska/ doplnit dle
prostorových možností jedním prvkem pro věk 2-3 roky do oplocené části hřiště.
Dále se debata stočila k pozemku mezi ulicemi Nedokončená, Manželů Dostálových a tratí
ČD, který se v současnosti využívá jen pro venčení psů, procházky a pouštění draků. Zástupci
městské části, konkrétně Odboru pro územní rozvoj, předložili návrh na jeho využití. Jedná se
o parkovou úpravu, ve které je zakomponovaná těžší a lehčí dirt biková dráha, tedy park s dirty
pro kola.
Z živé debaty vyšly tyto závěry:





Zvážení možností nutné následné údržby včetně jejího zajištění
Komunikovat nový prostor s realizátory bike parku v Újezdě nad lesy, kde je již bike
park hotov
Realizovat jiný typ bike parku než je v Újezdě nad lesy
Pozemek určitě zkulturnit, aby byl využitelný a příjemný pro lidi

ZÁVĚR
I přes malou účast jahodnických bylo po setkání jasné, že Workoutové hřiště u sídliště je
vítaným doplněním stávajícího vybavení. Z diskuse o dirt biku má nyní městská část
k dispozici několik konkrétních podnětů k zamyšlení před možnou realizací.

Tento zápis bude rozeslán přítomným a zveřejněn na webu prahy 14.
Zapsala Straková Zora 7. 12. 2015
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