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Liberec 2. února 2010 – Zatímco většina českých domácností oslavila Vánoce před více než 

měsícem, čtyřiadvacet dětí si dnes z liberecké radnice odneslo dárky, o které si napsaly na Strom 

přání. Myšlenka na Ježíška po Ježíšku vznikla ve městě pod Ještědem před čtyřmi lety a od té doby 

se dárků z rukou primátora dočkalo již několik desítek dětí, ale i hrstka dospělých. 

 

Poprvé před čtyřmi lety se v obřadní síni liberecké radnice sešly děti, které z rukou primátora převzaly dárky 

o které si napsaly na Strom přání. „Pamatuji si na šaty pro dvě malé baletky, které jsme v prvním ročníku 

Stromu přání nechali speciálně ušít.  Děvčátka se do nich hned převlékla a všem se chlubila, jak jim sluší,“ 

vzpomíná primátor Jiří Kittner. Za uplynulé čtyři ročníky se ale rozdalo v obřadní síni dárků mnohem více. 

„Nejčastěji jsou to různé hračky, o které si děti píší. Hned na druhém místě jsou to stavebnice a nezřídka se 

mezi přáníčky vyskytnou i malířské stojany, globusy nebo jiné školní a výtvarné pomůcky. Téměř pokaždé 

najdeme také nějakého mlsouna, který si napíše o koš sladkostí,“ uzavřel výčet primátor. 

Vedle dětských přání se ale na barevných kartičkách nacházejí také přání dospělých. „Přeji si, aby byl všude 

na světě mír,“ to je každoroční evergreen. Ve všech ročnících Stromu přání byly mezi přáníčky také televize, 

mobilní telefony a počítače. Píší si o ně jak děti, tak i dospělí. Většinou se ale s vyplněním přání dostane pouze 

na děti. „Vloni jsme však například splnili přání pána, který si přál maskota mistrovství světa v klasickém 

lyžování,“ doplnil Jiří Kittner. I v letošním roce bude vyplněno jedno přání, které do kategorie dětské tak 

úplně nezapadá. Štěstí se usmálo na patnáctiletou Karolínu Táborskou, která si napsala o žehličku na vlasy.  

 

Celkový rozpočet na dárky, které dnes předal primátor Jiří Kittner, je necelých 20 tisíc korun. Výběr 

splněných přání byl proveden z celkem 253 přáníček, které lidé zavěsili na Strom přání v době od 14. do 23. 

prosince. Kancelář primátora chce akci zopakovat i v roce 2010, kdy bude připraven již pátý ročník této 

oblíbené akce. 

 

V Liberci dne 2. února 2010 

 

           Martin Korych 

                 Tiskový mluvčí MML 
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STROM PŘÁNÍ 2010 

seznam dětí a dárků 
 
 
Jméno dítěte Přání 
Matyáš Bobek – 7let Monopolly city 
Jana Bublová – 7let Set 15ks zvířátek pet shop 
Natalie Fouqué – 1,5 roku 
Patricie Fouqué – 4,5 roku 

Plyšák Hello Kitty 
Barbie 

Michal Háva – 2,5 roku Lego 
Julie Jirgesová – 6 let 
Leontýnka Jirgesová – 3 roky 

Barbie – Mušketýrka Karin 
Panenka 

Anna Kopřivová-10 let 
Barbora Kopřivová – 17let 

Velká kniha o Liberci 

Dominik Kybal – 3,5 roku Lego  
Dennis Löffler – 3 roky 
Patrick Löffler – 6 let 

Lego  
Lego  

Andulka Muzikářová – 4 roky 
Klárka Muzikářová – 5 let 

Barbie s křídly 
Digitální zvířátko pet shop + Barbie 

Samuel Novák – 1,5 roku Odrážedlo Buddy 3 Wheels 
Martin Novotný – 6 let 
Eliška Řeháková – 3 roky 
Kačenka Zadrobilová – 2 roky 

Autodráha 
Kočárek pro panenku 
Houpací koník 

Daniela Plaskurová Set 15 ks zvířátek pet shop 
Tereza Suchánková – 2 roky 
Jana Suchánková – 7let 

Kuchyňka s nádobíčkem 
Globus  

Jakub Šrámek – 5let Auto na dálkové ovládání  
David Štěrba – 3 roky Pohádkové puzzle 
Karolína Táborská – 15let Žehlička na vlasy Braun 

 


