
Každé rozhodnutí má své klady i zápory. Městský park je vnímán jako klidová zóna, ale z vlastní 
zkušenosti vím, že aktivita discgolf návštěvnost nezdvihne rapidně a je to jen jiný, pro mládež 
zajímavý a smysluplnější, způsob procházky. Také věřím tomu, že výhoziště i koše mohou být 
zasazeny citlivě, aby co nejméně narušily vzhled parku. V Chrudimi nemáme mnoho míst, kde mládež 
či rodiny se staršími dětmi mohou trávit čas venku, bez toho, aby museli sednout do auta. Pracuji 
s dětmi ve věku 11 – 15 let. Řada z nich má velmi vytížené rodiče. Bez rodičů se na kole dostanou 
maximálně do Slatiňan a i s tím mají někteří rodiče problém, protože musejí přecházet docela 
nebezpečnou silnici u restaurace Pod zámkem. Na cyklostezku do Medlešic je nepustí. A dostat se na 
Podhůru? Nebo do Hrochova Týnce? Nemožné.

Nikdo nechce profesionální DG hřiště, kde by byly turnaje a kam by se sjížděli discgolfisté z celé 
republiky. Když jsem si včera procházela staré maily, zjistila jsem, že už na tomto projektu pracuji více
než 3 roky. Mezitím jsem navštívila řadu DG hřišť v České republice i v zahraničí. Například 
v nádherné zámecké zahradě v Třešti je DG zakomponován tak, že to vůbec neruší. Na druhou stranu 
jsem viděla DG hřiště na Seči, které se mi vůbec nelíbí. V USA, kde se bojí právníků, je DG hřiště 
v každém malém městě samozřejmostí. Totéž ve Finsku a v mnoha dalších vyspělých zemích.

Moje babička měla starožitný porcelán a my jsme ho nikdy nesměli používat. Babička už bohužel 
nežije, my porcelán používáme, jsme opatrní a porcelán je dodnes v pořádku a hezky zapadl do 
moderní kuchyně. Možná to není nejlepší příklad, ale jistě víte, kam mířím. Městský park. Porcelán je 
oprášen, ale určitě může poskytnout více radosti. Argument, že prošel rekonstrukcí v roce 2001? To 
je 20 let!

Ve městě máme řadu dětských hřišť a máme skatepark, pár oprýskaných basketbalových košů. Jaké 
další aktivity mohou mladí dělat?

Obzvlášť v této době si ještě víc než jindy uvědomujeme potřebu zlepšit své zdraví, psychiku, trávit 
více času venku, ideálně ve svém městě.
Znovu opakuji, nikdo nechce dělat nezvratné změny, brutální zásahy. Vím o mnoha lidech, kteří DG 
v Městském parku chtějí, jistě se najde řada odpůrců. Ale, jak se dá zjistit, jestli má něco smysl? 
Jedině když se to vyzkouší.

Vždy je jednodušší najít argumenty, proč něco nejde, než najít odvahu ke změně. Je to často můj 
problém. Naštěstí mě mé tři dcery často donutí změnu udělat. Já jsem jim za to ve většině případů 
zpětně vděčná.

Prosím o zvážení těchto argumentů.


