
První volnočasový EKOPark Liberec
...aneb jak dostat člověka zpět do přírody.
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O projektu

Bylo,	nebylo,	v	jednom	městě,	kdesi	na	severu	Česka,	žil,	byl	jeden	muž,	který	měl	sen	a	nemyslel	jenom	na	sebe,	…aneb	příběh	přeměny	jednoho	zanedbaného,	
nevyužitého	pozemku	uprostřed	Liberce	do	prostoru	inspirativního	poznávání	přírody	v	nás	i	okolo	nás.

Téměř	v	centru	Liberce,	roste	přírodní	oáza	klidu	a	zeleně	o	rozloze	téměř	10.000	m2	s	příznačným	názvem	EKOPark,	který	je	zaměřený	na	ekologii,	ekonomiku,	
vzdělávání,	kulturu,	životní	prostředí,	zdraví	člověka,	sport	a	volnočasové	aktivity	pro	všechny	věkové	kategorie.

„Hodláme	vytáhnout	rodiny	s	dětmi	z	nákupních	center,	kde	tráví	víkendy,	do	přírody,	k	nám	do	EKOParku“	taková	je	vize	Stanislava	Šťastného,	tvůrce	projektu	
EKOParku,	pro	kterého	je	toto	splněním	klukovského	snu.
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Volný čas není nuda
EKOPark	nabízí	svým	návštěvníkům	široké	spektrum	aktivit,	například:	relaxační	prvky	určené	pro	ekopobyt	v	přírodě,	přírodní	ohniště,	zóny	pro	grilování	a	
piknik,	místa	pro	pozorování	a	naslouchání	zvukům	přírody,	naučné	přírodovědné	stezky	pro	děti,	interaktivní	hmyzí	hotely,	čmelíny,	hřbitov	odpadků,	kontaktní	
mini	zoo,	strašidelný	domeček	z	větví,	dětmi	tolik	oblíbené	bukové	bludiště,	přírodní	edukativní	stezku	pro	chůzi	na	boso	tzv.	smyslový	hmatový	chodník,	obří	
pískoviště,	interaktivní	javorový	altánek	plný	dřevěných	skládaček,	venkovní	prostor	pro	lukostřelbu,	kuželky	a	mnoho	dalšího.

Pro	sportovní	účely	a	zdravý	životní	styl	je	v	parku	k	dispozici	crossfit/workoutové	hřiště	-	venkovní	posilovna	pro	procvičení	celého	těla.	
EKOPark	nabízí	pod	širým	nebem	možnost	pořádání	přednášek,	workshopů,	koncertů,	divadelních	představení,	letních	promítání,	víkendových	akcí,	příměstských	
táborů,	volnočasových	aktivit,	tvůrčích,	výtvarných,	sportovních	a	vzdělávacích	kurzů	v	přírodě.

•	 +
O projektu

Pracovna v přírodě – Nature office
Ze	supermarketů	hodláme	vytáhnout	rodiče	se	svými	dětmi,	ale	máme	také	v	plánu	do	našeho	parku	dostat	
i	lidi,	co	tráví	většinu	svého	času	v	uzavřených	klimatizovaných	kancelářích	svých	firem.	Naším	lákadlem	se	má	stát	tzv.	„pracovna	v	přírodě“,	kterou	by	mohl	
využívat	kdokoliv	pro	svojí	práci,	pro	setkávání	s	klienty	(třeba	i	v	korunách	stromů),	pro	neformální	i	obchodní	coffee	break	-	odpolední	kávu	se	svými	zákazníky	
či	přáteli.	Tyto	„pracovny“	by	však	měli	být	napájeny	obnovitelnými	alternativními	zdroji	energie,	tak	jako	celý	EKOPark	-	„Pracovny	na	sluneční	energii“.
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O projektu

Vzrušení v korunách stromů
Unikátností	parku	jsou	dřevěné	vyhlídkové	rozhledny	umístěné	v	„korunách	stromů“.	Laické	i	odborné	veřejnosti	(ekologům,	ornitologům	a	přírodovědcům)	
nabízí	jedinečnou	možnost	pozorování	ptactva,	přírody,	ekosystému	a	života	v	parku	z	korun	stromů,	kam	by	se	jinak	obtížně	dostávala.	Vyhlídkové	rozhledny	
nabízejí	pro	dobrodruhy	i	možnost	přespání	ve	volné	přírodě	pod	širým	nebem.
Vyhlídkové	rozhledny	jsou	naprosto	ekologické	a	jsou	konstruovány	s	respektem	k	ochraně	přírody.	Konstrukce	nijak	nezasahují	do	stromů	a	jsou	navrženy	tak,	
aby	jim	neškodily	a	stromy	mohly	pokračovat	ve	svém	růstu.
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Kdo jsme

Stanislav	Šťastný,	aktivní	 sportovec,	majitel	 a	 jednatel	 společnosti	SunGarden.cz	 s.r.o.,	
která	se	již	16	let	zabývá	zahradní	architekturou	a	především	otec	dvou	dětí,	
se	kterými	rád	tráví	volný	čas	v	přírodě.

Ve	chvíli,	kdy	Stanislav	Šťastný	objevil	pozemek	současného	EKOParku,	se	myšlenka,	která	
sahá	 až	do	 jeho	dětství,	 stává	 skutečností	a	 vzniká	 reálná	 vize	 jedinečného	parku	pro	
širokou	veřejnost,	který	propojuje	ekologii	s	přírodou,	vzděláváním,	lokální	ekonomikou,	
volnočasovými	aktivitami,	kulturou	a	sportem.

Celá	myšlenka	má	počátky	v	dětství,	které	strávil	
v	prostředí	panelákového	sídliště	s	dostatkem	zeleně
	a	volnočasového	prostoru,	který	dnešní	rodiny	žijící	na	sídlištích	nemají	k	dispozici.	Proto	
se	rozhodl	změnit	alespoň	jeden	nevyužitý	a	zanedbaný	prostor	v	šedivém	centru	města	
Liberce.

Z	důvodu	vysoké	míry	urbanizace	města	Liberce	a	velkého	počtu	obchodních	center	na	
úkor	městské	zeleně,	si	začal	Stanislav	Šťastný	plnit	svůj	sen	a	naplno	realizovat	záchranu	
jednoho	z	posledních	zelených	míst	
v	 centru	Liberce.	Nadšení	pro	 rekultivaci	 tohoto	pozemku,	vedlo	v	únoru	 roku	2015	k	
pořízení	úvěru	
a	ke	koupi	tohoto	pozemku.	Od	této	chvíle	se	s	velkým	nadšením	začíná	Stanislav	Šťastný	
prát	za	svůj	srdcový	životní	projekt.

Počátkem	března	2015	se	v	rodinné	radě	připravuje	prvotní	nástřel	vizí	projektu.

Projekt	EKOParku	se	naprosto	spontánně,	bez	jakýchkoliv	dotací,	studií,	projektů	apod.	
začal	naplno	realizovat	v	dubnu	roku	2015.

Velká	podpora	odborné	i	laické	veřejnosti	na	sociálních	sítích	ale	i	při	osobních	setkáních	
v	EKOParku	ihned	v	prvopočátcích,	přesvědčila	Stanislava	Šťastného,	že	zelený	prostor	v	
centru	města	Liberečanům	skutečně	chyběl	a	má	smysl	bojovat	za	svůj	sen.
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Myšlenka, vize a cíle

V	základu	projektu	je	jednoduchá	myšlenka,	jak	dostat	lidi	z	nákupních	center,	
kde	tráví	většinu	svého	volného	času,	do	přírodního	areálu	plného	inspirativních	
a	přitom	přirozených	impulzů.
Postupem	 času	 vzniká	 komplexní	 myšlenka,	 jak	 vytvořit	 jedinečný	 EKOPark,	
který	již	dnes	nabízí	prostor	pro	relaxaci,	volnočasové	aktivity,	zázemí	pro	sport,	
kulturu	ale	i	pro	vzdělávání.

Současně	 připravujeme	 charitativní	 projekt	 „Světlo	 pro	 život“,	 kterým	 bude	
EKOPark	podporovat	nadační	fondy,	charitativní	projekty	a	spřátelené	neziskové	
organizace.

•	 Aktivní	využití	daného	prostoru	a	volného	času
•	 Vztah	člověka	k	ekologii	a	k	ochraně	přírody
•	 Podpora	zdravého	životního	stylu
•	 Revitalizace	parku	a	jeho	ekosystému
•	 Podpora	místních	komunit	ve	vztahu	k	přírodě
•	 Interaktivní	nauka	o	třídění	a	recyklaci	odpadu
•	 Podpora	kultury	v	Liberci
•	 Spolupráce	s	MŠ/SŠ/VŠ	ke	vztahu	k	přírodě
•	 Vznik	neziskové	organizace	EKOPark	Liberec
•	 Vznik	 a	 rozvoj	 sociálního	 podniku	 prospívajícího	 společnosti	 a	 životnímu	

prostředí
•	 Environmentální	výchova	dětí	a	mládeže
•	 Rozvoj	sociální	ekologie	a	podpora	regionální	ekonomiky
•	 Rozvoj	a	podpora	cestovního	ruchu	v	regionu
•	 Pořádaní	sportovních	akcí	a	podpora	sportu
•	 Edukativní	stezky
•	 Kontaktní	mini	zoo
•	 Vzdělávací	teambuildingové	aktivity
•	 Podpora	přírodních	věd	(geologie,	ornitologie,	entomologie,	aj.)
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Unikátnost

Ve	městech	s	vysokou	urbanizací	vznikají	různé	menší	parky,	nebo	dětská	hřiště.	Stanislav	Šťastný	se	
ale	rozhodl	jít	jinou	cestou	a	připravit	zcela	unikátní	koncept	volnočasového	parku,	který	má	svoji	tvář	i	duši	
a	nadchne	svým	nápadem

Proč unikátní?
EKOPark	je	jedinečný	svým	neotřelým	konceptem,	který	využívá	rozmanitosti	dané	lokality	a	svým	širokým	záběrem	jednotlivých	projektů	či	aktivit,	jenž	jsou	pro	
návštěvníky	nevšední.	Téměř	celý	park	je	tvořen	
z	přírodních	materiálů,	které	jsou	získávány	při	revitalizaci	dané	lokality.

Dbáme	na	každý	detail,	a	proto	jsme	pro	park	vytvořili	z	vytěženého	odpadního	dřeva	vlastní	měnu.	Les	je	tvořen	z	90%	javorovými	náletovými	dřevinami,	proto	
je	měna	vyráběna	z	javoru	a	získala	identickou	podobu	a	název	–	Javorák.	Tento	Javorák	bude	nedílnou	součástí	EKOParku	a	bude	tak	určitou	formou	působit	
edukativně	na	dětské	návštěvníky,	kteří	budou	moci	získat	povědomí	o	hodnotě	jakýchsi	platidel.	Javorák	bude	tedy	plnit	funkci	lokálního	platidla,	upomínkového	
předmětu,	ale	i	medaile	za	sportovní	a	jiné	výkony	jak	dětí	tak	i	dospělých.
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Unikátnost

Další	jedinečností	parku	je	skutečnost,	že	není	budován	pro	soukromé	účely,	ale	pro	širokou	veřejnost.	
Je	budován	ekologickým	nadšencem,	který	celý	projekt	EKOParku	dotuje	z	vlastních	finančních	zdrojů	úvěru	a	není	 tedy	spoután	žádnými	pravidly,	předem	
definovanými	projekty,	či	podmínkami	dotačních,	nebo	jiných	předpisů.	Každý	občan	má	možnost	ve	veřejných	diskuzích	a	při	osobních	setkáních	s	tvůrcem	
EKOParku	Stanislavem	Šťastným	vnést	do	celkového	konceptu	svojí	myšlenku	a	námět.	Proto	je	EKOPark	zcela	jedinečným	projektem,	který	vzniká	interakcí	se	
širokou	veřejností.

Stanislav Šťastný tvoří EKOPark srdcem a není pro něj prvoplánovým businessem, ba naopak, jeho firmy jsou ty, které přispívají k výstavbě parku, současně 
s bezmeznou podporou vlastní rodiny.
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Životní prostředí a ekologie

Díky	aktivnímu	zájmu	Stanislava	Šťastného	o	ekologii	a	ekonomiku	vzniká	vize	parku	i	název	projektu.	
Od	prvopočátku	se	pracuje	se	silnou	myšlenkou	propojení	ekologie,	lokální	a	sociální	ekonomiky,	sportu,	kultury	a	vzdělávání	do	běžného	života	všech	lidí	bez	
rozdílu	pohlaví	a	věku.

Důležitým	cílem	našich	projektů	je	osvěta	obyvatelstva	o	ekologii	a	udržitelném	rozvoji.	V	parku	budeme	klást	důraz	na	ochranu	životního	prostředí,	na	třídění	
odpadu	a	snížení	negativního	vlivu	člověka	na	životní	prostředí.
Pro	elektrifikaci	parku	budeme	využívat	obnovitelné	zdroje	energie	–	solární	panely.

Za	podpory	odborné	veřejnosti	budujeme	přirozené	prostředí	pro	ptactvo,	hmyz,	obojživelníky,	a	jiné.	V	parku	jsou	již	instalovány	první	čmelíny,	ptačí	budky,	
krmítka,	netopýří	příbytky,	domečky	pro	ježky	a	při	vstupu
do	EKOParku	velký	interaktivní	hmyzí	hotel.

Současně	 degradovaný	 ekosystém	 parku	 byl	 postupně	 přeměňován	 na	 přírodě	 blízký,	 kde	 opět	 začaly	 fungovat	 ekologické	 vazby,	 jako	 ve	 volné	 krajině	 s	
nenarušenými	ekologickými	vztahy,	např.	podrostová	společenstva,	společenstva	lesních	porostů	a	společenstva	říčních	niv.	Díky	těmto	napraveným	vazbám	je	
prostor	již	nyní	velmi	bohatý	na	ptactvo,	hmyz,	obojživelníky	i	drobné	savce.

Naším	cílem	je	vytvořit	v	parku	edukativní	část,	kde	bychom	mohli	naším	návštěvníkům	nabídnout	možnost	získat	povědomí	o	vzniku	a	tvorbě	ekosystému.	
Dále	budeme	podporovat	environmentální	i	ekologické	vzdělávání	veřejnosti,	budování	povědomí	o	odpovědnosti	za	udržení	kvality	životního	prostředí	i	jeho	
jednotlivých	složek	a	k	úctě	k	životu	ve	všech	jeho	formách.

„Chceme	dětem	ukázat,	jak	vypadá	hmyzí	život	a	proto	jsme	pro	ně	vytvořili	interaktivní	hmyzí	hotely	a	čmelíny“	Stanislav	Šťastný
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Podpora regionu, sociální podnik a cestovní ruch

Stejně	tak	jak	je	pro	nás	důležitá	myšlenka	ekologie,	nechceme	zapomínat	ani	na	podporu	regionu	a	cestovního	ruchu.	Naší	vizí	je	podpořit	lokální	ekonomiku	a	
nabídnout	prostor	místním	farmářům,	regionálním	výrobcům	a	dodavatelům.
V	 rámci	 vzniku	 neziskové	 organizace	 EKOPark	 Liberec	 z.s.	 rozvíjíme	 sociální	 podnikání	 na	 konceptu	 trojího	 prospěchu	 –	 ekonomického,	 sociálního	 a	
environmentálního.	Ve	vztahu	s	řešením	nezaměstnanosti	vytvoříme	v	sociálním	podniku	nová	pracovní	místa	pro	osoby	se	zdravotním,	sociálním,	nebo	kulturním	
znevýhodněním.	Případný	zisk	z	aktivit	sociálního	podniku	bude	použit	pro	další	rozvoj	parku	a	zvýšení	veřejného	prospěchu.

Od	začátku	máme	v	plánu	oslovovat	regionální	výrobce	a	jejich	produkty	nabízet	v	našem	parku.	Součástí	prostoru	EKOParku	je	přírodní	občerstvovací	domeček	
a	kavárna	v	 „korunách	stromů“.	Za	pomoci	 regionálních	produktů	chceme	podpořit	 zdravý	 životní	 styl.	Nenaleznete	 zde	nezdravé	smažené	produkty,	nebo	
polotovary,	 nepatří	 sem	ani	 sycené	 slazené	 limonády,	 ale	 v	nabídce	budou	domácí	 šťávy	od	 lokálních	 výrobců	 (skořicová,	 levandulová,	 tymiánová	a	další),	
zelenina,	ovoce	a	další	zdravé	produkty.		Chceme	podporovat	čerstvé	
a	domácí	potraviny,	které	mají	kladný	vliv	na	zdraví	člověka.	Dále	bychom	chtěli	našim	návštěvníkům	nabídnout	Fair	trade	produkty,	jako	například	kávu.	

Dalším	záměrem	inspirovaným	finským	projektem	Pop-up	restaurantů	je	pořádaní	tzv.	festivalů	jídla	
ve	spolupráci	s	komunitní	zahradou	Urban	Gardening	Liberec,	kde	si	můžou	laici	(maminky	v	domácnosti,	foodblogeři,	nadšenci),	ale	i	profesionálové	z	oboru,	
otevřít	svůj	stánek,	svou	jednodenní	restauraci.	Ne	každý	má	na	to	si	otevřít	svou	vlastní	restauraci	–	peníze,	zázemí	nebo	know-how.	V	EKOParku	si	to	může	
vyzkoušet.
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Podpora regionu, sociální podnik a cestovní ruch

Doufáme,	že	i	tato	myšlena	napomůže	návštěvnosti	EKOParku.	Prostor	se	tak	stane	dokonalým	výletním	cílem,	zejména	pro	rodiny	s	dětmi,	které	zde	můžou	
strávit	celý	den.	Lokace	EKOParku	má	veškeré	předpoklady	stát	se	dalším	významným	vyhledávaným	výletním	cílem	Liberce.

Prostor	uprostřed	města	je	místem,	kde	se	setkávají	lidé	a	navazují	vztahy.	Vytváříme	příležitosti	pro	místní	komunity,	vzdělávací	instituce	či	zájmové	spolky,	které	
mohou	využít	prostory	EKOParku	bez	poplatku	
za	pronájem.	Naopak	mohou	přidat	ruku	k	dílu	v	rámci	dobrovolnických	akcí,	například	sportovci	místo	placení	nájmu	sportovního	hřiště,	pravidelně	pracují	na	
údržbě	parku.	Jiné	zájmové	skupiny	zde	mohou	zorganizovat	vlastní	akci,	pokud	pozitivně	propaguje	tvář	EKOParku	a	bude	přístupna	široké	veřejnosti.

Čerství	absolventi	mají	často	problém	najít	práci	bez	praxe.	Proto	v	rámci	projektu	EKOParku	chceme	nabídnout	možnost	studentům	či	absolventům	získat	
kvalitní	praxi.	Rádi	bychom	se	také	zapojili	do	programu	na	podporu	studentských	praxí.
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•	 +
Kultura a sport

Umíte	si	představit	kulturu	pod	širým	nebem	v	centru	města	obklopeni	zelení?
V	Liberci	se	toto	stává	skutečností.	EKOPark	nabízí	široké	spektrum	kulturního	vyžití.

V	parku	se	vybudovala	jedinečná	otevřená	scéna	(tzv.	open	stage)	uprostřed	zeleně,	která	nabízí	umělcům,	jako	jsou	muzikanti,	divadelní	herci,	komici,	tanečníci,	
kreativci,	akrobati	a	dalším,	možnost	realizace	jejich	tvorby	a	snů.	Hlavní	kulturní	myšlenkou	je	tedy	podpora	mladých	začínajících	a	regionálních	umělců,	kterým	
nabízíme	prostor	pro	jejich	exhibici,	realizaci	jejich	tvorby	a	kterým	chceme	tímto	ulehčit	start	jejich	umělecké	kariéry.	Pro	vytvoření	scény	jsme	se	inspirovali	ve	
světě	tolik	oblíbenými	open	stage	(otevřená	scéna),	
kde	mladí	umělci	budou	mít	možnost	bez	poplatku	za	využití	prostoru	ukázat	svůj	talent	všem	návštěvníkům	EKOParku.	Kultura	v	Liberci	má	dlouhou	historii	a	
my	rádi	podpoříme	její	další	budoucnost.

Dlouhodobě	bychom	rádi	spolupracovali	i	se	ZŠ/SŠ/VŠ	a	nabídli	jim	prostor	pro	jejich	školní	představení	a	inscenace.

Dále	nabídneme	prostor	pro	realizaci	dalších	kulturních	a	společenských	akcí	jako	jsou	např.:

•	 Tematické	festivaly
•	 Promítaní	pod	širým	nebem
•	 Taneční	večery
•	 Dětské	a	rodinné	dny
•	 Workshopy
•	 Divadlo
•	 Koncerty	aj.

EKOPark	není	nakloněn	jen	kultuře,	ale	i	sportu.	Jednotliví	sportovci	a	sportovní	týmy	již	aktivně	park	navštěvují	a	využívají	možnosti	již	vybudovaného	crossfit/
workoutového	hřiště.	Dveře	jsme	otevřeli	i	jiným	sportům.	Můžete	si	u	nás	vyzkoušet	hromadnou	jógu	v	korunách	stromů,	protáhnout	tělo	při	Tai	Chi,	zklidnit	
tělo	meditací,	naučit	se	sebeobranu	Krav	Maga	a	maminky	s	dětmi	ocení	babyfitness	pod	širým	nebem.	Prostory	EKOParku	je	možné	využít	i	k	dalším	sportovním	
aktivitám	s	ohledem	na	prostor	parku.	
Rozvojem	sportu	chceme	podpořit	i	zdravý	životní	styl	obyvatel	Liberce.

V	rámci	podpory	sportovního	využití	nabízíme	zázemí	cyklistům	z	přilehlé	cyklostezky	ve	spolupráci	s	Nadací	Partnerství	v	programu	Cyklisté	vítáni.
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NA ZAČÁTKU BYLO...
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•	 +
Na začátku bylo...

Před	koupí	byl	pozemek	léta	zcela	zapomenutý,	zanedbaný	a	především	využíván	k	černým	skládkám.	Celý	pozemek	byl	zarostlý	ruderálním	porostem	a	náletovými	
často	velmi	poškozenými	dřevinami,	které	lemovaly	Jizerský	potok,	dnes	již	kanalizační	stoku.	Travnaté	plochy	byly	značně	degradované	a	vlastní	travní	porost	byl	
vytlačen	širokolistými	pleveli.	Prostor	byl	také	využíván	k	setkávání	bezdomovců,	kteří	zde	shromažďovali	odpadky	a	vytvářeli	příbytky.	Největším	problémem	
byli	narkomani,	kteří	zde	zahazovali	použité	injekční	stříkačky	a	jehly,	takže	celý	prostor	byl	životu	nebezpečný.

Byly	pokáceny	ty	dřeviny,	které	byly	označené	za	rizikové	a	zároveň	schválené	k	pokácení	ŽPMML.	Dále	byly	lokálně	zredukovány	mladé	nálety,	jejichž	dřevo	bylo	
v	místě	dále	využito	na	přírodní	prvky	(stanoviště	pro	hmyz,	neformální	cvičební	a	herní	prvky,	či	jiné	sochy	a	objekty,	vč.	ptačích	budek,	odpadkových	košů).	
V	porostu	byly	zformovány	první	pěšiny	a	malé	terásky,	kde	je	možné	posedět	a	piknikovat.

Lokalita	EKOParku	je	atraktivní	nejen	pro	obyvatele	města,	ale	i	pro	ptactvo,	hmyz,	obojživelníky	i	drobné	savce.	Kromě	přírodě	blízkých	společenstev	zde	budou	
ukázány	některé	z	forem	krajinářské	architektury	(např.	vytváření	extrémních	stanovišť	–	suchých,	či	mokrých,	vznikají	suché	zídky,	xerotermní	výsadby,	mokřady	
a	jezírka,	jedlé	živé	ploty,	bylinkové	spirály	a	za	přispění	kachen	Indických	běžců	vznikají	permakulturní	užitkové	záhonky).

Koncem	března	2015	byl	projekt	poprvé	představen	při	osobní	schůzce	zastupitelům	Statutárního	města	Liberec.

V	červenci	2015	se	nám	dostalo	velké	pocty	a	to	podpory	samotného	ministra	životního	prostředí	České	Republiky	Mgr.	Richarda	Brabce,	který	nám	prostřednictvím	
FB	profilu	zaslal	vzkaz:	„Prima	projekt!	Držím	palce	a	až	pojedu	kolem,	určitě	se	stavím	a	probereme	třeba	i	možnost	spolupráce.“
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ŽIVOT V EKOPARKU
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Život v EKOParku

Nyní	park	pomalu	přichází	k	životu.	Můžete	zde	pozorovat	zahnízdění	ptáků,	první	brouci	si	vybírají	pokoje	v	hmyzím	hotelu,	ježčí	domeček	stále	čeká	na	svého	
prvního	obyvatele,	Rozinka	a	Pišta,	naše	kamerunské	kozy,	objevují	svobodu	pohybu	po	skalních	masivech,	jež	jsou	nedílnou	součástí	našeho	EKOParku	a	kachny	
Indických	běžců	naplno	využívají	svoje	vlastní	koupací	jezírko.

Od	léta	roku	2015	využívají	prostory	EKOParku	a	crossfit-workoutové	hřiště	i	početné	skupiny	a	týmy	sportovců,	se	kterými	pořádáme	různé	sportovní	akce.	Naše	
vyhlídkové	plošiny	zažily	např.	hromadnou	jógu,	tančírnu	v	rytmech	Argentinského	tanga,	trénink	Tai-chi	spojený	s	čajovým	rituálem	a	mnoho	dalšího.
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•	 +
Život v EKOParku

Výčet	 společenských	 a	 sportovních	 akcí,	 které	 již	 proběhly	 v	 tzv.	 zkušebním	
provozu:

•	 Tisící	trénink	Bootcamp	Teamu	-	proběhl	11.	11.	2015
•	 Dětský	den	-	Martin	na	bílém	koni	-	proběhl	09.	11.	2015
•	 Kóta	1012	#	Benefiční	Happy	Training	-	proběhl	28.	10.	2015
•	 Prožitková	komentovaná	prohlídka	EKOParku	-	proběhla	15.	10.	2015
•	 Free	Taiji	in	the	Park	-	Taiji	a	čajový	rituál	v	korunách	stromů	EKOParku	-	
proběhl	11.	10.	2015
•	 Bootcamp	MIX	Games	-	proběhl	10.	10.	2015
•	 Květina	pro	Tebe	–	TEĎ	UŽ	VÍŠ	PROČ!	-	proběhla	9.	10.	2015
•	 Hromadná	jóga	v	korunách	stromů	-	proběhla	8.	10.	2015
•	 BabyFitness	v	Ekoparku	-	proběhl	2.	10.	2015
•	 Free	Workout	Drill	pro	každého	-	proběhl	28.	9.	2015
•	 Milonga	–	Tančírna	v	korunách	stromů	–	Tango	Argentino	-	proběhla	20.	
9.	2015
•	 Jóga	v	korunách	stromů	EKOParku	-	proběhla	17.	9.	2015
•	 WORLD	PULL-UP	DAY	v	EKOParku	Liberec	-	proběhl	12.	9.	2015
•	 Večeře	v	korunách	stromů	s	Black	Horse	Liberec	-	proběhla	11.	9.	2015
•	 Be	Happy	s	EKOParkem	POTŘETÍ!	BabyFitness	a	Krav	Maga	-	proběhl	30.	
8.	2015
•	 Karate	trénink	se	sportovním	klubem	Gryf	-	proběhl	27.	8.	2015
•	 Be	Happy	s	EKOParkem	PODRUHÉ!	Jóga	pod	širým	nebem	-	proběhlo	27.	
8.	2015
•	 Trénink	Krav	Maga	-	proběhl	22.	8.	2015
•	 Meditace	ZEN	-	proběhla	14.	8.	2015
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MÉDIA A VEŘEJNOST
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Média a veřejnost

V	březnu	roku	2015,	kdy	začal	EKOPark	spontánně	vznikat,	nikoho	z	nás	ani	nenapadlo,	že	si	získá	pozornost	médií	a	srdce	široké	veřejnosti	za	tak	krátkou	dobu.
V	květnu	jsme	spustili	profil	na	sociální	síti	Facebook	a	i	přesto,	že	EKOPark	není	široké	veřejnosti	naplno	otevřen,	projekt	k	lednu	2016	podpořilo	na	našem	FB	
profilu	přes	4000	lidí.	Velký	ohlas	byl	i	ze	strany	novinářů	a	médií.

Tisk
•	 Liberecký	deník	
•	 Liberecký	zpravodaj	
•	 Statutární	město	Liberec	
•	 Změna	pro	Liberec	
•	 Gastrovýlety.cz	
•	 Liberecká	Drbna	
•	 Regiony	24	
•	 Tretiruka.cz
•	 iDnes.cz	
TV
•	 RMT+	
•	 Genus	TV	-	Můj	šálek	čaje
•	 RTM	
Radio 
•	 Radio	Contact	Liberec
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Nebojte	se	na	nás	obrátit	s	jakoukoliv	otázkou,	podnětem,	připomínkou,	kritikou,	či	nápadem.

Stanislav	Šťastný
Tvůrce	EKOParku

Najdete	nás	na	adrese	-	kancelář:
Venušina	897/5
460	01	Liberec

Kontaktní	informace:
Telefon:	775	454	234
Telefon:	603	454	239

Mail:	info@ekoparkliberec.cz
Web:	www.ekoparkliberec.cz

Najdete	nás	na	facebooku	i	instagramu.
fb.com/ekoparkliberec	|	#ekoparkliberec

Těšíme	se	na	Vás
Stanislav	Šťastný

a	realizační	tým	Prvního	volnočasového	EKOParku	Liberec


