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Tisková zpráva 
Ve veseckém sportovním areálu 

se vyřádí už i batolata  
 

Nové dětské hřiště si ve veseckém areálu poprvé v neděli 12. května vyzkoušeli nejmenší 

návštěvníci. Už druhým rokem zaplnilo totiž areál rekreační odpoledne, nazvané S rodinou do 

Vesce. 

Motokáry, závodní autíčka na dálkové ovládání, jízda na koni, trampolína, florbal a spousta další 

zábavy pro děti, včetně soutěží – to vše čekalo malé i velké návštěvníky v Rekreačním a sportovním 

areálu Vesec v neděli 12. května.  Už druhým rokem zde společnými silami Kalendář Liberecka a SAJ 

připravily akci S rodinou do Vesce. Nejmenší návštěvníci si zde současně poprvé užívali na novém 

dětském hřišti. To totiž v neděli organizátoři oficiálně otevřeli.  

„Jsme rádi, že můžeme společně se společností SAJ investovat do volnočasových aktivit dětí a 

mládeže. Naším přáním je, aby byl areál lidmi více využívaný, a to především v letních měsících, a aby 

tu našly vyžití i nejmenší děti,“ řekl náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin. 

Nové dětské hřiště vyšlo zhruba na 170 tisíc korun. Polovinu z této sumy zaplatilo Statutární město 

Liberec. Druhou polovinu uhradil SAJ a  pořadatel festivalu Benátská noc, agentura Šimmi Ag. Hřiště 

je postaveno z přírodních materiálů a má základní vybavení pro nejmenší děti, pískoviště, skluzavku, 

prolézačky i houpačky.  

Nedělní odpoledne přilákalo do areálu ve Vesci bezmála tři tisícovky rodičů s dětmi. Vstup na všechny 

atrakce měli lidé zdarma. Mezi největší lákadla patřily také třeba opravdové rolby a další stroje, 

určené pro zasněžování a úpravu běžeckých tratí. Jak prozradil ředitel společnosti SAJ Jan Svatoš, 

každý měsíc plánují v areálu alespoň jednu zajímavou akci. Tou nejbližší bude Cyklovíkend ve Vesci 8. 

a 9. června. Na programu budou například cyklozávody pro děti i dospělé a spousta atrakcí, včetně 

závodu 24 hodin MTB. 

„Zábavné odpoledne S rodinou do Vesce připravujeme proto, abychom přilákali do areálu celé rodiny 

a naučili je sem chodit. Chceme jim současně ukázat naši činnost a přehled volnočasových aktivit, 

které se zde dají dělat,“ vysvětlil ředitel Jan Svatoš. „V areálu jsme vyznačili tři in-linové trasy různých 

obtížností, v rámci provozní doby areálu jsou zde denně otevřeny šatny, sprchy, občerstvení a další 

potřebné zázemí,“ dodal. 

Zuzana Minstrová 

Referent propagace a komunikace s veřejností 
Odbor kancelář primátorky 



Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 734 437 569 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

 

mailto:minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

