
       V Praze dne   27.06.2011 

Vážení zastupitelé naší městské části, 

 Obracíme se na Vás ve věci hřišť v Košířích. V naší čtvrti je velká spousta 
předškolních dětí. Hřišť máme relativní dostatek, ovšem není to jako na sídlišti, že by každý 
blok měl svoje hřiště. Maminky s dětmi dochází na svá oblíbená místa, mezi ně patří 
především Okrouhlík a hřiště za tratí v Cibulkách (Vejražkova), a pak je hlavně v letních 
měsících vyhledáváno hřiště v lesoparku Cibulka.  

 Dalším hřištěm, které navštěvují maminky bydlící v poměrně velkém okruhu, je hřiště 
v Nepomucké ulici. Jedná se o hřiště, nacházející se naproti městskou částí nově zřízené 
školce patřící pod MŠ Slunéčko. Toto hřiště je v poměrně dobrém stavu a ani není naštěstí 
vystavováno „nájezdům“ vandalů. Hřiště patří k těm větším s písčitým povrchem. Je zde 
docela veliké pískoviště a slušně zastoupené houpačky a prolézačky.  

          

Přesto jsme chtěli tímto dopisem požádat o zvážení umístění domečku se 
skluzavkou, neboť sem chodí především předškolní a malé školní děti a skluzavka a nějaká 
schovávačka tu vyloženě chybí. Po obvodu hřiště jsou rozmístěny houpačky, malý tyčový 
kolotoč, pak zde máme jednu prolézačku pro větší děti a jakési šplhací tyče, místo kterých 
bychom právě raději uvítali skluzavku a nějaké schovávadlo. Je samozřejmě na Vašem 
odborném zvážení, jaký typ herního prvku by byl nejvíce vhodný, ale myslíme si, že po určité 
úpravě by na tomto hřišti našly místo i již zmiňované šplhací tyče spolu s požadovanou 
skluzavkou.  

 

Rádi bychom Vás také požádali, zda by mohlo dojít ke zvětšení hřiště o zelenou 
plochu, která s ním sousedí. Jedná se o zatravněnou část parčíku, kde jsou břízky a občané 



ji využívají pro volné pobíhání a venčení psů. Psi zde vesele pobíhají, ale děti 
z pochopitelných důvodů nemohou. 

 

 Prostor je v dostatečné vzdálenosti od dopravy, jde o paralelní prostor ohraničený 
chodníky a další částí parčíku. Největší investicí by byl plot, kterým by bylo nutno obehnat 
nově přisloučenou plochu. Nemáme představu o kolik by se jednalo peněz, a zda by městská 
část mohla takové prostředky uvolnit, ale domníváme se, že jednou z možností by mohlo být 
sponzorství od podnikatelů na Praze 5, výměnou za nainstalovanou reklamu na nově 
vzniklém plotě.  

 

 Hřiště v Nepomucké je na dobrém místě. Je jako jediné v blízkosti školy a v poměrně 
klidné ulici. Další výhodou je, že není zapadlé a tím nebezpečné pro špatné úmysly 
nedobrých lidí, jako například hřiště Nad Kotlářkou, které je na odlehlém a křovím zarostlém 
místě a jak je u hřišť zvykem, poměrně dost vystaveno přímému slunci, není celé obehnáno 
plotem a pejskaři si tudy zkracují cestu do lesoparku. Maminkami ani dětmi není pro tyto 
nevýhody moc vyhledáváno.  

 Vzhledem k otevření nové školky lze předpokládat, že nárůst dětí na hřišti 
v Nepomucké ještě vzroste, a to i vzhledem k výstavbě nových bytů, která jistě do Košíř 
přivede další rodiny s dětmi. V prostoru mezi parkem Klamovka, kde je pouze malé hřištátko 
u klubu Klamovka (jsem rádi, že tam je) a pískoviště, Okrouhlíkem a hřištěm v Nepomucké 
ul. žádné jiné není. Ještě jedno malé hřiště se skluzavkou se nachází v ulici Pod Kavalírkou 
(Kavalírka), to však v současné době slouží spíše jako zahrádka k protější restauraci a         
z tohoto důvodu jej většina rodičů s dětmi přestala využívat.  



Hřiště v Nepomucké nezřídka využívá i školní družina, v této době se však hřiště 
stává pro ostatní, hlavně menší děti přeplněné i proto by bylo jeho zvětšení více než vhodné. 
Děti by měly větší možnost volného pohybu a byl by zde i prostor pro házení míčem a pod. 
Jistě můžete namítnout, že družina má možnost využít školní hřiště, ale v jarních a letních 
parných dnech se na hřišti, na které svítí rozpálené slunce nedá moc vydržet, nehledě na to, 
že ne všechny děti hrají fotbal a zbytek se tak probíhá kolem plotu a nebo se „suší“ na 
betonové rozpálené části dvora. Děti, které při dnešní zaměstnanosti rodičů tráví ve družině 
většinu odpoledne, si také zaslouží prostor, kde se mohou pohybovat bosky v trávě, neboť 
takových míst ubývá a na neoplocených travnatých plochách, kde je plno exkrementů od psů 
a nečistot od hloupých lidí, je to zdraví přímo nebezpečné.  

Zvažte prosím, zda by bylo možné nalézt nějakou cestu, jak hřiště v Nepomucké ulici 
o travnatou plochu rozšířit. 

K naší žádosti připojujeme v příloze také stanovisko ředitele školy Nepomucká 1     
Aleše Hejny, dále připojenou žádost Rady rodičů ZŠ Nepomucká a několik podpisů od rodičů 
a prarodičů dětí využívajících toto hřiště. 

 

Děkujeme za pochopení a jsme s přátelským pozdravem. 

 

za o. s. Cibulka Jaroslava Poustecká a Mgr. Ivona Rottová 

 

 

 

 

 

 

 


