
Liberec 21. ledna 2016 

 

Tisková zpráva 
Dvacet dětí zažilo na radnici druhé Vánoce 

 

Dvěma desítkám dětí se ve středu 20. ledna splnilo na liberecké radnici jejich přání. Dostaly od 

města dárky, o které si napsaly na Strom přání. Ten stál na tradičním místě na nádvoří historické 

radnice v prosinci minulého roku.  

Strom přání tentokrát ozdobilo více než 300 lístků s přáníčky dětí i dospělých. Dvacet z nich 

proměnilo vedení statutárního města Liberce ve skutečnost. Ty děti, které se dočkaly splnění svého 

přáníčka, vylosovalo z kraje nového roku vedení města. Dárky předával v obřadní síni radnice 

primátor Tibor Batthyány se svými náměstky Tomášem Kyselou, Ivanem Langrem a Karolínou 

Hrbkovou. „Přání se sešlo opravdu hodně, stromek byl doslova obsypaný lístky. Nejraději bychom 

splnili všechna přání, ale tolik dárků by se do obřadní síně nevešlo,“ uvedl s úsměvem primátor. 

Strom přání na nádvoří radnice zdobili Liberečané lístky s přáníčky už desátým rokem. Celkem se na 

strom nakonec vešlo 311 papírových přáníček, což je o 59 více než v roce předchozím a o pouhých 9 

méně, než v roce 2013, kdy padl rekord v počtu zavěšených přání. 

A co si děti přály? Nejčastěji hračky jako stavebnice, kočárky, panenky, společenské hry, domácí 

zvířátka nebo elektroniku. Ani tentokrát nechyběla přání, s jejichž splněním by to neměl Ježíšek 

lehké. Děti si napsaly třeba o živého koně, dogu nebo létající koště s dodatkem, aby bylo opravdu 

funkční a že i maminka má s jeho koupí problém – nedá se totiž snadno sehnat. Dospělí si přáli nový 

výfuk k autu, garáž, ledničku, relaxační pobyt, svetr se sobem, ale třeba také zdravé miminko. 

Mezi splněnými dárky bylo letos například i tričko věnované od liberecké skupiny ATMO music, které 

si přála čtrnáctiletá Veronika. Tričko podepsané od všech členů skupiny na radnici osobně doručil 

zpěvák Jakub Děkan. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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