V Liberci 23. ledna 2014

Tisková zpráva
Město splnilo pětadvaceti dětem
jejich vánoční přání
Dětské tablety, hasičská auta, stavebnice, hračky, ale také třeba jeden živý křeček. Ve středu 22.
ledna v obřadní síni historické radnice plnilo vedení města pětadvaceti dětem přání, o která si před
Vánocemi psaly na Strom přání, umístěný na nádvoří radnice.
Strom přání 2013 ozdobilo dohromady 185 lístků s přáníčky dětí i dospělých. Pětadvacet z nich
proměnilo vedení statutárního města Liberce ve skutečnost. Ty děti, které se dočkaly splnění svého
přáníčka, vylosovalo vedení města. Druhé Vánoce ovšem nezažili na radnici jen ti nejmenší. Dárky
dostaly také mateřské školy, MŠ Motýlek lego a panenku, a MŠ Pastelka kočárek pro panenky.
„Strom přání je jednou z nejmilejších akcí roku. Přání dětem i dospělým plníme rádi. Bohužel, není
v našich silách všechna splnit,“ řekla primátorka města Liberce Martina Rosenbergová, která
současně všem rodinám, jež zaplnily obřadní síň do posledního místa, popřála do nového roku hodně
zdraví, úspěchů v práci a lásky. Dárky dětem předávala spolu se svým náměstkem Kamilem Janem
Svobodou.
Vedle hraček si děti nejčastěji psaly o tablet, mobil nebo jinou elektroniku. Často si přály také
stavebnici lego. Mezi splněnými přáníčky byla i koloběžka nebo chlupatá hračka Furby, a radost
udělal dětem i křeček. Ten hned na radnici dostal od dětí jméno – Máša. „Hračku Furby znám
z televize. Jsem ráda, že jsem ji dnes dostala,“ svěřila se pětiletá Zuzanka z Liberce.
Město rozdávalo dárky v rámci Stromu přání už osmým rokem. Akce má přinést radost těm dětem,
jejichž rodiče třeba nemají dost peněz na to, aby svým ratolestem přání splnili. Každý rok bývá Strom
přání na nádvoří radnice ověšen větším množstvím lístků. Vloni se na strom vešlo přes 320 přání, což
byl zatím rekordní počet. Tento rok stály radnici dárky zhruba 21 tisíc korun.
Mezi nemateriálními přáníčky se objevilo například přání mít tatínka nebo dovolená u moře, ale také
třeba, aby všichni lidé strávili hezké Vánoce se svou rodinou a aby se měly lépe děti v Africe.
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