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Tisková zpráva 
Z bývalých veřejných záchodků 

bude možná kavárna  
 

Vedení Statutárního města Liberce se sešlo v pondělí 18. března se zástupci architektonické 

kanceláře Mjölk a ředitelkou Domova pro mentálně postižené v Harcově Vladimírou Řáhovou nad 

nápadem přebudovat bývalé veřejné toalety na Soukenném náměstí v kavárnu. V ní budou hosty 

obsluhovat klienti harcovského domova. 

V chráněnou dílnu, kde by vzniklo až deset nových pracovních míst, by rádo proměnilo bývalé veřejné 

záchodky na Soukenném náměstí vedení Domova pro mentálně postižené v libereckém Harcově. Jak 

by mohla budoucí kavárna vypadat, navrhli architekti kanceláře Mjölk. Zástupci Mjölku spolu pro 

s ředitelkou domova Vladimírou Řáhovou projednali v pondělí tento nápad s náměstkem primátorky 

pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu Jiřím Šolcem. 

„Pro město by znamenala budoucí kavárna smysluplné využití tohoto až legendárního prostoru. Proto 

tento záměr vítáme. Přeměna toalet by měla být navíc hrazena z dotace,“ řekl náměstek Jiří Šolc. 

Jak doplnila ředitelka Vladimíra Řáhová, vedení domova plánuje, že si v současnosti zakonzervovaný 

prostor od města dlouhodobě pronajme. Pak teprve dojde k vypracování projektu, z čehož se odvine 

odhad potřebných nákladů. Teprve potom začne vedení domova shánět na projekt peníze. Podle 

ředitelky Řáhové je nyní předčasné mluvit o tom, kdy by mohla kavárna přivítat své první hosty. 

„Je to projekt, který přinese další možnost zaměstnávání lidí s handicapem a umožní jim integraci do 

většinové společnosti. K tomu by díky kavárně náměstí ožilo,“ zdůraznila ředitelka Řáhová. „Doufáme, 

že náš projekt bude mít dlouhého trvání. Kdybychom nevěřili, že se kavárna uživí, nepřišli bychom 

s tímto nápadem,“ dodala. 

Hlavní zázemí by měla mít kavárna sice pod povrchem v prostoru bývalých toalet, ale podle ředitelky 

domova bude vybudovaný i další prostor nad zemí. „Kafe se bude servírovat nad zemí,“ dodala 

Vladimíra Řáhová. 

Projekt na kavárnu připravili architekti kanceláře Mjölk už před dvěma lety. „Teď je náměstí po 

rekonstrukci, vypadá trochu jinak. Proto budeme muset projekt mírně předělat,“ řekl Jan Mach. 

   

 


