Tisková zpráva
Lukáš z dětského domova najde
pod stromečkem dar od primátorky
Přinést o Vánocích radost dětem, k nimž se osud točí zády, je cílem každoroční akce Strom
splněných přání. Pro děti z dětských domovů sbírá dárky v libereckém Géčku i letos. První přání
splnila v sobotu 1. prosince primátorka Martina Rosenbergová.
Strom splněných přání vyrostl v Liberci letos už popatnácté. Lidé jej najdou v libereckém obchodním
centru Géčko. U ozdobeného vánočního stromu leží v košíku papírové lístečky, na které napsaly děti
z dětských domovů, co by rády dostaly na Štědrý večer od Ježíška. Kdo chce některému z nich udělat
pod stromečkem radost, vybere si jeden lístek a koupí to, co je na něm napsáno. Dárky si po skončení
akce převezmou ředitelé domovů a nadělí je dětem o Vánocích.
Stejně jako minulý rok i letos v sobotu 1. prosince zahájila charitativní akci primátorka Liberce
Martina Rosenbergová. Zatímco vloni kupovala jako dárek mobil, tento rok si pod Stromem
splněných přání vybrala lístek, na němž stálo jako přání notebook.
„Akce se mi velmi líbí, protože je určená dětem z dětských domovů. Vybrala jsem si kartičku s přáním
od Lukáše, který by rád dostal notebook. I když je před Vánocemi dost vyprodáno, snad mu ten, který
jsme mu nakonec pořídili, udělá radost. Nechala jsem si poradit od odborníků, počítač by měl mít
všechny funkce, co dnešní mládež požaduje,“ prozradila primátorka Martina Rosenbergová. „Doufám,
že lidé otevřou před Vánocemi svá srdíčka, a že se po přáních brzy zapráší. I když je o děti v domovech
dobře postaráno, přece jenom té radosti mají málo. Moc bych jim přála, aby se jim splnila přání, která
se pod stromeček nevejdou, a to je vlastní rodina,“ dodala.
Strom splněných přání bude stát v Géčku až do 17. prosince. Měl by obdarovat až 500 dětí z dvanácti
domovů Libereckého a Ústeckého kraje, včetně Kojeneckého ústavu v Liberci a Mladé Boleslavi.
Téměř osm let posílají organizátoři dárky také čtyřem dětským domovům z Moravy.
Na zahájení akce vystoupily v sobotním kulturním programu děti z několika domovů, například malé
mažoretky z domova v Krompachu a zpěváčci z Lipové u Šluknova. Publikum tvořily převážně děti,
opět z dětských domovů. Ty jako vítaný bod programu ocenily třeba závod v pojídání čokolády.
„Nikdy se nám za těch 15 let nestalo, že by některé z dětských přání zůstalo nesplněné. Máme
dokonce v Liberci skupinu, která je nám věrná. Chodí a nakupuje dárky každý rok. Třeba jedna
maminka sem vodí už řadu let i své tři děti, a vede je k tomu, aby dárečky samy vybíraly. Tak v nich
pěstuje sociální cítění,“ řekla za organizátory Květoslava Pěčková.
První den se přišel podívat na charitativní akci také bývalý náměstek hejtmana LK Vít Příkaský. „Strom
splněných přání podporuji už hodně let, deset určitě. Vždyť je pro děti z dětských domovů. Každý rok
minimálně jedno dítě má ode mě jedno splněné přání,“ poznamenal.
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