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UJEPÁCI PLNILI PŘÁNÍ DĚTEM ZE ZŠ V PŘEDLICÍCH 
 
Stromeček splněných přání, to byla vánoční akce, do které se v průběhu 
prosince 2018 zapojili studenti i zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. Její smysl byl vánočně pozitivní – plnit přání, pomáhat  
a nadělovat. 
 
S podnětem k zapojení široké univerzitní obce do akce Stromeček splněných 
přání přišla Studentská unie UJEP. Členové unie, studenti UJEP, často vedle 
vysokoškolského studia již aktivně pracují a mimo osobní i studijní život přicházejí 
do kontaktu s impulsy, které je lidsky oslovují. Vánoce jsou obdobím, které více 
než jiná motivuje k činům dobroty a lásky. A tak vznikl Stromeček splněných přání. 
 
S nápadem obdarovat děti z prvního stupně základní školy Školní náměstí 
Předlice přišli Tereza Herbstová a Filip Matoušek z pedagogické fakulty. Filip na 
dané škole aktivně vyučuje „Přes sto dětí si požádalo o splnění přání. Žáci si psali 
pouze o pomůcky do školy a cena každého dárku se musela vejít maximálně do 
100 Kč,“ vysvětluje Filip. 
 
Akce Stromeček splněných přání se na UJEP rozjela společně s rozsvícením 
Vánočního stromu UJEP dne 30. 11. 2018. Zde pracovníci i studenti univerzity 
obdrželi informace, jak mohou dětem splnit jejich přání. Ta byla rozvěšena na 
univerzitním stromečku a každý si mohl hned na místě některé sejmout.  
 
„Všechna přání byla dětem splněna. Obdrželi jsme na akci velmi dobré ohlasy, ale 
co je nejdůležitější, dětem udělal každý dárek velkou radost a moc za ně lidem 
z univerzity děkují,“ předává vzkaz Filip Matoušek.     
 
Přírodovědecká fakulta UJEP se do akce zapojila dokonce jednotně. Dětem 
poskytla navíc spoustu školních pomůcek, pravítka, papíry, propisky, gumy,  
a pracovníci fakulty mezi sebou vybrali přes 3 500 Kč, za které dětem nakoupili 
další univerzální pomůcky.  
 
„Našla se i osoba, která nám zaslala 5 000 Kč a chtěla zůstat anonymní,“ uvádí 
Filip. Za tyto peníze byly dětem zakoupeny sešity, propisky, vodovky, tempery, fixy 
apod. a spravedlivě rozděleny do jednotlivých tříd na prvním stupni. 
 
„Lidé, kteří plnili dětem jejich přání, přidávali k dárečkům ještě různé dárky navíc  
a často připojili i krátký vzkaz, ve kterém dětem přáli šťastný nový rok a mnoho 
úspěchů do života,“ uzavírá Filip Matoušek.  
 
Kontakt: Filip Matoušek, viceprezident pro PR SU UJEP, FILIP.MAM@seznam.cz 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: Stromeček splněných přání; archiv SU 
UJEP 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=4e1cc453-7de4-a457-
038f-32889eb5809f 
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