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Za Folimanku
Za změnu záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme

o změnu nebo upuštění od záměru „Folimanka – volnočasový areál pod Nuselským mostem” tak, aby naplňo-
val klimatické a další  požadavky 21. století akcentací přirozeného přírodního charakteru parku, s potlačením 
neblahého nadužívání agresivních kýčovitých barev, laciných pouťových atrakcí a množství betonu.

Požadujeme, aby byl přehodnocen a výrazně redukován návrh toho, co vše se má v dané lokalitě vyskytovat. 
V současnosti si prostor našel mnohé příznivce ze stran občanů, v místě pravidelně probíhají výcviky šermu, 
lekce bubnování, atletické secvičné, tréninky RC modelu (pozemních i vzdušných), míčové hry, prostná decho-
vá cvičení starších občanů apod.  Není vůbec třeba plochu zaplňovat uměle definovanými celky, které budou 
potlačovat současnou kreativitu a nutit k jednostranným činnostem.

V neposlední řadě, jsme udiveni, proč předložený návrh vůbec nezohledňuje genius loci daného prostoru.  
V místě je mimo jiné instalována pietní světelná socha od Kryštofa Kintery, věnována památce lidem, kteří se 
rozhodli ukončit život skokem z Nuselského mostu.

Vzhledem k výše uvedenému jsme přesvědčeni, že ze strany MČ Praha 2 navrhovaná podoba místu v ni-
čem neprospěje, naopak zhorší klimatické poměry v místě, zničí na Folimance poslední větší volnou zelenou 
plochu pro  pobyt obyvatel, zahltí místo zbytečným a v širších souvislostech parku nekoncepčním balastem  
a zároveň zatíží obecní rozpočet náklady v řádu desítek milionů korun.
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