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Tisková zpráva 
Studenti navrhli proměnit nevyužitý městský 

pozemek na parčík pro setkávání mladých  
 

Ne všichni lidé se spokojí s tím, jaké využití volného času jim okolí nabízí. Studenti z Liberce přišli 

s nápadem vybudovat na nevyužitém městském pozemku v Komenského ulici parčík, který by sloužil 

zejména mladým lidem k setkávání, posezení a relaxaci. „Bylo by to ideální místo pro piknik nebo 

třeba vystupování různých umělců,“ prozradil student Gymnázia F. X. Šaldy Pavel Dostalík, který 

projekt s názvem VOČA (volný čas mládeže) připravuje společně s dalšími členy Parlamentu mladých 

Liberec. 

Se záměrem se proto studenti obrátili na město Liberec. „Nápad studentů vítám a budu je v jejich snaze 

podporovat. Přesně taková místa v Liberci chybí. Studenti se svým záměrem navíc přišli v pravou chvíli, 

kdy připravujeme vznik centrálního městského parku propojením zahrad u bývalé galerie s parkem u 

Zlatého lva,“ uvedla náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína 

Hrbková. 

Právě se zahradou bývalé Oblastní galerie nevyužitý pozemek obdélníkového půdorysu sousedí a 

v budoucnu by se k centrálnímu parku ideálně připojil. Z pozemku je potřeba nejprve odstranit dožilý 

mobiliář, opravit stávající oplocení, zřídit vstupní uzamykatelnou branku a celý prostor zkultivovat. 

Poté studenti podle návrhu, který pro ně zpracovávají architekti z liberecké Technické univerzity, 

nechají rozmístit nové lavičky, venkovní stůl a doplnit zeleň. Cihlovou zeď, která celý prostor odděluje 

od sousední zahrady, by mohly oživit treláže s popínavými rostlinami. Parčík by měl svůj provozní řád 

a staralo by se o něj město. 

Náklady studenti předběžně vyčíslují na desítky tisíc korun. Chtějí žádat o dotace z městského 

Ekofondu. Hledají proto do projektu vhodného partnera. Pokud se jim podaří dotaci získat, začnou 

s realizací ještě letos.  

Spolupráci se studenty, ať už středních škol nebo Technické univerzity, je město nakloněno, má zájem 

rozvíjet jejich potenciál a podobné nápady vítá. 

Parlament mladých Liberec při Domu dětí a mládeže Větrník je apolitické společenství mladých lidí od 

13 do 26 let. Vzniklo v roce 1999. Jejím cílem je ukázat dospělým, že mezi mladými vzniká mnoho 

užitečných nápadů; dát sebedůvěru mladým k tomu, aby tyto nápady prosazovali a obecně podněcovat 

k aktivní účasti na veřejném dění. 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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