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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„Od Adventu do Vánoc“ potřetí a zcela jinak 

České Vánoce mají osobitou kulturní podobu. Je to mnohovrstevná, po staletí utvářená 
bohatá tradice zvyklostí. Nejrozšířenějším zvykem je zdobení vánočního stromku, pod 
kterým pak na Štědrý večer nacházíme dárky. Historie zdobení se jako symbol Vánoc 
datuje od 17. století. Od té doby nás obdobím Vánoc stále věrně provází. 
Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí a nositel projektu MAP Vzdělávání na 
Mariánskolázeňsku se v letošním roce (pro velké a skupinové setkávání velmi 
nepřejícím) rozhodlo, že aktivitu „Od Adventu do Vánoc“ přenese 
z mariánskolázeňského muzea do přírody. Nápad vznikl již v létě tohoto roku. Místem 
uskutečnění se stal pavilon u Lesního pramene, který pro tuto aktivitu zapůjčil 
s laskavým svolením pan JUDr. Pavel Miklušák se svojí ženou (velmi děkujeme). 
Stromky pro akci věnoval ze svého lesíku pan Petr Hála. Přihlásilo se celkem 16 
školských zařízení – mateřské školy Mariánskolázeňska, přípravná třída a třída 
speciální. Po čtyři dny (od pondělí 14/12 do čtvrtka 17/12 vždy od 8:30 do 12:00 hodin) 
se všechna zařízení prostřídala při zdobení stromků, jako kyvadlový „bus“ byli 
nápomocni otec a syn Řežábkovi, kteří zajišťovali dopravní servis. O další naše 
pohodlí se postarali také manželé Pavel Kučeravý a Jana Kučeravá z kavárny 
bývalého hotelu Donbas (dnešní Lesní mlýn). Obětavě po celou dobu pedagogům 
pomáhaly Jana Čížková, Lucie Jungová a Alena Hálová (projektové manažerky MAP), 
včetně vedoucí svazku, paní Daniely Morávkové. První tři jmenované s dětmi také 
soutěžily, seznamovaly je s krásným romantickým okolím a děti jim na oplátku 
sdělovaly, jaká mají tajná přání a nakonec i sborově recitovaly. Na akci se vystřídalo 
(zcela bezpečně) a stromečky zdobilo téměř 350 dětí. Za odměnu obdržely krabici 
s vánočním cukrovím a děti přislíbily, že ve čtvrtek 17. 12. 2020 od 14:00 do17:00 
hodin přivedou maminky, tatínky, babičky a dědečky, aby se společně potěšili u toho 
SVÉHO stromečku. Všechny stromečky až do konce akce byly nasvícené. Pokud to 
někdo nestihl, měl možnost všechny stromky vidět až do neděle 27. 12. 2020. Věříme, 
že v tomto krásném prostředí vydrží bez úhony (Městská policie ML přislíbila, že nám 
je pomůže hlídat). Děkujeme všem, kteří se na této aktivitě podíleli a pomohli tak 
vytvořit krásné a bezpečné setkání. A že nebyl sníh? Tak to opravdu nikomu nevadilo. 
Přejeme všem, kteří po celý rok s naší organizací spolupracovali, krásné svátky 
vánoční a do roku 2021 hodně pohody, klidu, pokojnou mysl, lásku kolem sebe i 
v sobě, pevné zdraví a naději, že lepší časy na nás teprve čekají! 

(Alena Hálová, projektový manažer MAP) 
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