
V Liberci 5. října 2014 

 

Tisková zpráva 
Peníze od televize Prima pomohou 

handicapovaným dětem z centra Sluníčko  
 

Nejen spoustu zajímavých cen pro všechny, kteří se v sobotu 4. října sešli na náměstí Dr. Edvarda 

Beneše v Liberci, přivezla pod Ještěd televize Prima. Její moderátoři obdarovali šekem v hodnotě 

10 tisíc korun také zdejší Dětské centrum Sluníčko. 

Zpravodajská roadshow, nazvaná Prima jede za vámi, zaplnila o víkendu 4. a 5. října hlavní liberecké 

náměstí. To se na dva dny proměnilo v mobilní studio, z něhož byly živě odvysílány Zprávy FTV Prima. 

Na místě je moderovala dvojice Gabriela Kratochvílová a Roman Šebrle.  

Liberec se stal už devátou zastávkou televize v republice. Za to, že statutární město Liberec akci na 

náměstí podpořilo, mohla primátorka Martina Rosenbergová vybrat některou z městských organizací, 

kterou na oplátku šekem v hodnotě 10 tisíc korun obdarovala sama FTV Prima. Z finančního 

příspěvku se nakonec radovalo vedení Dětského centra Sluníčko. Šek předala primátorka ředitelce 

Sluníčka Anně Vereščákové na pódiu na náměstí v sobotu v podvečer. 

„Když jsme se s televizí předem domlouvali na programu, ani jsem moc neváhala, kterou naši 

organizaci šekem podpoříme. Sluníčko se stará o opuštěné a handicapované děti do tří let z celého 

Libereckého kraje, o děti, které jsou už v tak útlém věku poznamenány smutným handicapem, že 

nemohou vyrůstat v harmonické rodině. Uvítá tedy každou korunu,“ vysvětlila primátorka Martina 

Rosenbergová. 

Peníze půjdou podle ředitelky Sluníčka Anny Vereščákové na náklady, spojené s hodinami hipoterapie 

a canisterapie pro handicapované děti. Jak řekla, fyzický kontakt s koněm nebo pejskem pomáhá 

především mentálně retardovaným klientům Sluníčka. Zvíře dokáže dítě více psychicky uvolnit než 

dospělý člověk. 

„S koníčkem nebo pejskem se děti otevřou. To, co nesdělí dospělému, řeknou zvířeti,“ upřesnila 

ředitelka Sluníčka. „Potěšilo mne, že právě naši organizaci vedení města vybralo. Byla to pro nás i 

velká reklama,“ doplnila. 

Předání šeku pojala televize jako součást zábavné show, když například moderátoři přítomné 

mystifikovali, že přivezli jako dárek do Liberce Neptunovu kašnu a ptali se primátorky, jak se jí kašna 

před radnicí líbí. Také zkoušeli její pohotovost, když jí dali na pódiu do ruky mikrofon se slovy, že nyní 

primátorka zaplněnému náměstí něco zazpívá. Primátorka odpověděla, že by televizi nerada svým 

zpěvem náměstí vylidnila, a tak se hudebnímu vystoupení vyhnula.  



Dětské centrum Sluníčko (bývalý kojenecký ústav a dětský domov) dostalo rozhodnutím libereckých 

zastupitelů svůj nový název v lednu roku 2009 proto, že poskytuje svou pomoc a péči nejen dětem, k 

nimž se vlastní rodiče otočili zády, tedy opuštěným, týraným a handicapovaným, ale také nabízí další 

služby. Při Sluníčku působí jediné obecní jesle s kapacitou 35 míst.  

K tomu dětské centrum provozuje 5 zdravotnických ambulancí, umístěných v mateřských školách v 

Liberci. Čtyři ambulance poskytují zdravotní péči a rehabilitace dětem a dospívajícím do 18 let s 

nemocemi dýchacích cest, především astmatikům, a zbylá ambulance je zaměřena na léčbu očních 

vad. Samotné Dětské centrum Sluníčko, jehož zřizovatelem je statutární město Liberec, má kapacitu 

50 dětí. 

Televizní roadshow doprovázel také v Liberci bohatý kulturní program. Moderátoři si pochvalovali, že 

v Liberci se přišel na náměstí bavit větší počet lidí než v jiných městech. Sobotní program sledovalo 

odhadem kolem šesti až sedmi stovek diváků.   
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