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Tisková zpráva 
Ježíšek chodí na radnici dvakrát.  
Letos přinesl i dres Bílých Tygrů 

 

Jako šťastný den, který plní tajná přání, se pro 25 libereckých dětí zapsala středa 11. února. Vedení 

města je totiž v obřadní síni podělilo dárky, o které si děti napsaly v prosinci minulého roku na 

Strom přání, postavený na nádvoří historické radnice.  

Strom přání zdobili děti i dospělí lístky se svými přáníčky už devátým rokem. Celkem se na strom 

nakonec vešlo 252 papírových přáníček, z nichž vedení města vylosovalo a posléze splnilo 25 přání. 

Děti tak zažily na radnici ve středu 11. února druhé Vánoce. Dárky jim předal primátor Tibor 

Batthyány se svými náměstky Karolínou Hrbkovou, Tomášem Kyselou a Ivanem Langrem. 

„Mezi přáníčky byla i taková, která radnice bohužel splnit nedokáže. Například si někteří psali o zdraví 

pro své nemocné příbuzné nebo děti chtěly, aby se jim vrátil tatínek,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

„Strom přání považuji za velmi milou a příjemnou akci. Líbilo by se mi, kdybychom rozdávali dárky 

pořád. To ale bohužel nejde,“ dodal. 

Mezi letošní splněná přání patřily vedle hraček a stavebnic například permanentky do libereckého 

bazénu, pohádky, předplatné časopisu ABC, ale i pohádkové knížky. Jeden chlapec si přál a také 

dostal dres HC Bílí Tygři i s autogramy celého mužstva. Dočkali se také ti, kteří si na napsali o 

prohlídku historické radnice nebo návštěvu solné jeskyně. Na nákup dárků věnovalo město celkem 15 

tisíc korun. 

„Pod stromečkem jsem měla od Ježíška všechno, co jsem si přála. Nečekala jsem, že další dárek 

dostanu ještě od města, protože jsem nevěřila, že zrovna moje přání bude mezi vylosovanými. Moc 

mne to potěšilo. Napsala jsem si o knížku,“ svěřila se školačka Karolína Bérešová. Knížku pyšně třímal 

v ruce i její mladší bratr Matyáš.  

Rok od roku si děti přejí čím dál dražší dárky. Letos tak mezi přáníčky převládaly pohyblivé hračky, 

mobilní telefony, tablety a notebooky. Mezi vzácnějšími byly třeba barvy na sklo, fotoaparát do vody, 

povlečení, bicykl nebo hudební nástroje. Dospělí si přáli od města například novou koupelnu nebo 

doplatit hypotéku či stavební povolení, ale třeba také „patero barevných papučí pro návštěvy, aby jim 

u nás nezábly nohy“. Několik lidí přálo nejen své rodině, ale i ostatním lidem hodně zdraví a štěstí do 

nového roku. Jeden muž si napsal o svatbu s přítelkyní, se kterou, jak uvedl, žije už 15 let. 

„Pod stromeček nechci nic, všechno, co k životu potřebuji, mám. Zařiď, Ježíšku, prosím, ať na svátky 

nikdo není sám,“ stálo na jednom lístku. 



Smyslem Stromu přání je přinést radost těm dětem, jejichž rodiče třeba nemají dost peněz na to, aby 

mohli svým potomkům některé dárky koupit. Vloni na strom zavěsilo lístky s přáníčky celkem 185 dětí 

a dospělých. Rekord padl v roce 2013, kdy strom ozdobilo přes 320 přání. 
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