V Liberci 6. února 2013

Tisková zpráva
Na třicet libereckých dětí zažilo
na radnici druhé Vánoce
Více než 320 dětí i dospělých si na Strom přání na konci minulého roku v atriu liberecké radnice
pověsilo lístky s označením toho, co by rádi dostali pod stromeček. Necelé třicítce z nich město ve
středu 6. února jejich přání splnilo.
Druhé Vánoce zažilo ve středu 6. února v obřadní síni historické radnice na třicet libereckých dětí i
několik dospělých. Město jim totiž splnilo jejich vánoční přání, když jim koupilo dárky, o něž si děti
napsaly na Strom přání. Malý stromek byl umístěn na nádvoří historické radnice na sklonku loňského
roku. Lístky se svými přáníčky na ně pověsilo více než 320 libereckých dětí, dospělých i seniorů. Z nich
posléze vedení města vylosovalo třicítku těch, kterým dárky koupilo.
Dárečky předával v obřadní síni náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda. „Těší
mne, když můžeme přinést radost tolika dětem najednou. Tento rok byl Strom přání obsypaný
rekordním počtem lístků. Kdybychom chtěli všechna přání splnit, dárky by se do obřadní síně snad ani
nevešly,“ podotkl náměstek.
Kromě plyšových hraček se na radnici děti radovaly také například ze stavebnic nebo panenek. Jedna
dívenka si v kleci odnášela živého křečka, další holčička vláčela v krabici, téměř tak velké jako je ona
sama, kytaru. „Hraju na flétnu. Ráda bych zkusila i kytaru. Na ni hraje tatínek. Ten mne bude učit,“
řeklo desetileté děvčátko. „Dárek mi udělal velkou radost,“ doplnila.
Dárky koupilo město i třeba mateřské škole v Ostašově. Přání splní také žákům základní školy ve
Vratislavicích, kteří si napsali o noční prohlídku radnice. Často zdobili stromek svými přáníčky
sourozenci nebo celé rodiny. Například jedna liberecká rodina uvedla, že Vánoce byly pro ni moc
smutné – zemřel jim tatínek. Děti psaly, že hraček mají dost, a že si raději přejí nové povlečení, aby
usínaly s lepším pocitem.
Strom přání zdobili děti i dospělí lístky už posedmé. „Zhruba 30 přání pocházelo od seniorů, kteří si
přáli například naslouchátko, televizi, operaci očí nebo více peněz. U dospělých převažovala přání
zdraví, pracovních úspěchů, ale také žádostí o zaměstnání,“ prozradila primátorka Martina
Rosenbergová. „Mnohá přání jsme samozřejmě ani splnit nemohli, ač bychom moc chtěli. Například
malá Adélka si přála, aby všechny děti z dětského domova našly novou rodinu. Taková přání, kdy děti
víc myslely na druhé než na sebe, mne moc potěšila,“ dodala.
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