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Přejeme Vám krásné prožití vánočních 
svátků a šťastný Nový rok 2015.

elikož prosinec je  
měsícem vánočních Jsvátků, zeptali jsme se 

pracovníků SBD Mír na 
několik otázek, který se 
právě Vánoc týkají. 

1. Vánoce se blíží. Na jaké vánoční svátky nejraději vzpomínáte a proč?

2. Vzpomenete si, jaký dárek Vám udělal největší radost?

3. Jak u Vás vypadá štědrovečerní večere? 

4. Co rádi byste dostali letos od Ježíška a kdy sháníte dárky pro nejbližší?

 

 

Jakub Šilhán - investiční oddělení

1. Především na ty, které jsem prožíval jako 

dítě, ale mám hezké vzpomínky na všechny 

Vánoce s rodinou.

2. Všechny dárky mi udělaly radost, ale určitě 

to byla nějaká hračka v dětství. Jako dítě 

jsem to nějak víc prožíval.

3. Myslím, že celkem tradičně.  Ryba (ne 

kapr, ale pstruh) a bramborový salát.

4. Nakupování dárků nechávám tradičně až 

na poslední chvíli. 

1. Nejraději vzpomínám na Vánoce před 

21lety. 24.11. se nám narodil syn. O měsíc 

později se na nás smál položený na dece 

pod stromečkem. Tohle byl můj nejhezčí 

dárek. 

3. Sejde se celá rodina. Baští se klasika. 

Rozdáváme dárky, zpíváme vánoční písnič-

ky.. .Je pohoda.

4. Raději dárky rozdávám, nakupuji je 

během roku a jsem ráda, když se trefím.
Ivana Krejčová - údržba zeleně

1. Nejraději vzpomínám na Vánoce, kdy byli 

dcera a syn ještě malí a na Ježíška věřili, to 

opravdu fungovalo kouzlo Vánoc. 

2. Své dárky tak trochu opomíjím, netrvám 

na nich, ale ve vzpomínkách mám Vánoce z 

dětství, kdy jsem dostala úplně super nové 

lyže, žádné dědictví po starších příbuzných. 

3. Štědrovečerní večeře probíhá klasickým 

způsobem, jen místo kapra máme lososa, 

před večeří lijeme olovo, zapálíme svíčky a 

dokud večeře neskončí, nikdo nevstává od 

stolu (takže pokud se něco zapomene na stůl 

dát, je večeře bez toho). Nechybí talíř s 

krajícem chleba, slánka se solí a peněženka 

alespoň s tisícovkou a pak také šupina pod 

talíři. 

4. Dárky raději dávám a Vánoce jsou hlavně 

pro děti a pro mě je dárek už to, že se všichni 

sejdeme. Dárky mám rozmyšlené už tak 2 

měsíce předem a snažím se je i předem 

koupit, vánoční šílenství se mi vyhýbá. 

Renáta Hetzeová – nájemné

Vánoce trávíme v rodinném kruhu s tradič-
ním štědrovečerní večeří, v klidu a pohodě, 
doma. Radost si uděláme obyčejnými dárky, 
které nakupujeme průběžně, protože 
nemáme rádi zmatky a chaos v obchodech. 
Snažíme se udělat si každé Vánoce hezké a 
pohodové. 

          Naděžda Hönigová 

podatelna, spojovatelka

1. Vánoční svátky mám moc ráda a vždy se 

těším na to, že se sejde celá rodina a bude 

dobré jídlo klid a pohoda.

2. Největší radost mám z toho, když jsou 

všichni moji blízcí spokojení a zdraví a dár-

ky, které jsem jim koupila jim udělají radost. 

Raději dárky dávám než dostávám. Potěší 

mě zajímavá kniha.

3. Štědrovečerní večeře u nás probíhá vcel-

ku klasicky, podává se bramborový salát, 

který připravuje manžel a smažený kapr a 

řízky.

4. Dárky sháním s předstihem, do konce 

listopadu mám obvykle vše již koupené. 

Osobně žádné konkrétní přání nemám, 

nechám se překvapit.

Ivana Doležalová – bytový technik 

Vánoce trávíme tradičně jako každá 

normální česká rodina s klasickou večeří, 

koledami a pohádkami. Každé Vánoce jsou 

jiné a jinak krásné, takže odpovědět na 

první otázku je pro mě těžké. Pod stromeč-

kem máme drobnosti a co přinese letos 

Ježíšek opravdu nevím. Co bych si přála? Ať 

se ve zdraví sejde opět celá rodina. 

Jana Zemanová – bytový technik

1. Určitě na ty dětské Vánoce.

2. Nevzpomínám si.

3. Podle tradic.

4. Nic a nekupuji je ty nosí ježíšek.
Petra Kovandová – účetní
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1. Nejkrásnější Vánoce jsem strávila s rodinou 

a příbuznými na chalupě v Lužických horách, 

kdy jsme se sešli opravdu všichni a kdy nechy-

běly pořádné závěje sněhu, oheň v krbu ani 

vánoční tradice.

2. Jediná věc, co mě napadá, je plyšový králík – 

vypadá jak živý a mám ho doteď.

3. Štědrovečerní večeře u nás probíhá klasicky 

– svátečně prostřený stůl i oblečení, spousta 

jídla i pití, po večeři pohádka a pak dárky…jen 

tomu všemu předchází pár hodin naprostého 

chaosu.

4. Jako asi každá žena bych letos ocenila něja-

ký doplněk do mé garderoby, třeba v podobě 

kvalitní, parádní dámské obuvi, ale nejvíc si 

přeji, abychom se sešli všichni a ve zdraví.

Vánoční dárky sháním každý rok na poslední 

chvíli, ale vždy vše bez problémů seženu.

Dana Pokorná – evidence členů a vlastníků

1. Nejraději vzpomínám na Vánoce roku krásné, s úžasnou atmosférou, pohodou, 

2011, kdy jsme po mnohaměsíční přestav- láskou a s pohádkami.

bě rodinného domku konečně dokončili 2. Na věcné dárky pod stromečkem si moc 

obývací pokoj a ložnici, načež jsme den nepotrpím, nejraději mám, když jsou moji 

před štědrovečerní večeří sestěhovávali  a nejbližší pohromadě, zdraví a šťastní 

rozmisťovali to málo nábytku, co jsme (i když musím přiznat, že toto přichází asi s 
měli. Ve všech těchto hektických chvílích věkem ). 
jsme však zapomněli na vánoční stromek a 3. Myslím, že naše štědrovečerní večeře je 
tak můj nejlepší mužskej na světě sehnal úplně stejná jako v mnoha jiných domác-
tennejposlednější a nejopelichanější nostech – prostě kapr, bramborový salát a 
stromek, který s pýchou postavil do prázd- řízky.
ného rohu obrovské místnosti. Na štědrý 4. Každý rok si dávám předsevzetí,že dár ky 
večer jsme si pod stromeček položili naši na Vánoce budu kupovat během celého 
dvouměsíční dceru a obložili ji dárky pro roku, bohužel každý rok je to téměř stejné a 
starší děti. Přes všechny peripetie to byly v posledních chvílích jsem v davu mezi 
ty nejkrásnější vánoční svátky v mém těmi, co se zpocení tlačí v nákupních stře-
„dospěláckém“ životě. Samozřejmě ráda discích pár dní před Vánocemi.
také vzpomínám na své dětství a Vánoce, 

které uměli připravit moji rodiče – vždy 
Eva Tesárková – bytový technik 

1. Neumím vybrat ty nejlepší vánoční svátky, Kapra nejíme, takže ryba je buď tilápie 

protože ráda vzpomínám na všechny roky, nebo mořská treska. Na stole nesmí 

kdy jsme se jako rodina sešli u společného chybět vánoční cukroví, různé druhy 

stolu a udělali radost sobě a svým blízkým ořechů a dobré víno.

příjemnou vánoční atmosférou a pěkným 4. Každý rok si říkám, že letos nebudu 

dárkem. shánět dárky na poslední chvíli, nesnáším 

2. Jako ostatně všechno, tak i u dárků platí, to. Jenže v říjnu se mi zdá, že je ještě brzy, v 

že některý potěší víc a některý míň. Určitě listopadu jsem zpravidla hodně pracovně 

vždy ocením dárek, jako je pěkný šperk, vytížená, takže už mi nezbudou síly na 

kniha či parfém. shánění dárků a najednou je tady 

prosinec, a to už  je začnu konečně shánět  3. Před večeří chodíme na procházku, aby 

a spoustu z nich opravdu koupím na lépe chutnalo. Štědrovečerní večeře u nás 

poslední chvíli.každoročně začíná cca v 18.30 hodin, 

polévku vynecháváme a rovnou jdeme na 

řízek, smaženou rybu a bramborový salát. 

                   Iveta Mandzáková

vedoucí ekonomického úseku

1. Vánoční svátky byly nejhezčí v době, kdy čeříme klasickou večeři s kaprem a bram- hlavou také skáčou, ale já to neslyším a 

byly děti malé a ze stromečku a dárků celé borovým salátem, nesmí chybět ani řízky. tak jme všichni spokojení. Já z pohybu, 

rozzářené. Dcera vždy prožívala emoce Rybí polévku dělával ještě děda, ale tu již sousedi proto, že si nechodím stěžovat. 

hlasitě, takže bylo přímo veselé bohužel nemáme. Během večeře tlumeně Letos jsem zatím na nic tak praktického 

hrají koledy. Kromě večeře si vychutnává- nepřišla. 2. Dárky si dáváme většinou praktické, ze 

me hlavně klid a krásnou atmosféru, kdy kterých mám tudíž radost. Vzpomínám si 

jsme spolu.ale na dárek, který mě nejvíc nepotěšil,  a 

sice již několikátá kuchařka. 4. V poslední době jsem co se týče dárků 

úplně v klidu díky internetu. Vymyslím, 3. S dětmi a partnerem zasedneme ke stolu, 

objednám a dovážka až domů bez stresu a kde nic nesmí chybět, aby nikdo nemusel 

„lítání“. Vloni mi ježíšek přinesl domácí vstát. Podle tradice kdo vstane, bude v dal-

trampolínku, která se velmi osvědčila ším roce u stolu chybět. Bohužel nám chybí 

hlavně ve chvílích, kdy k sousedům nade děda, můj otec, který toto jednou nedodr-

mnou přijdou vnoučata. To si pak pustím žel, a tradice se vyplnila. Nejdříve poděkuji 

hudbu pěkně nahlas, skáču, děti nad mojí někomu nahoře za naše zdraví a dále pove-

                  Alena Štangelová - ev. revizí a reklamací
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1. Abych pravdu řekla, vánoční svátky ráda 

nemám. Mám s nimi spojené smutné 

rodinné události.

2. Na nějaký veliký dárek, který mi udělal 

největší radost si nevzpomínám. Ale minulý 

rok jsem dostala pěkný hrnek na čaj od 

svých dcer.

3. Bramborový salát, kuřecí řízek a vinná 

klobása.

4. Dárky nerada dostávám, ale ráda je 

dávám. A jinak by mi Ježíšek udělal radost, 

kdyby byl letos sníh. Dárky kupuji průběžně 

celý rok.

Petra Vašíčková - účetní
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1. Nejraději vzpomínám na Vánoce roku 1986 – to 

jsem šla na Štědrý den domů z porodnice a při-

nesla jsem si 3,5 kg dárek – dceru Markétku. 

2. Dárky, které si pamatujeme a udělali nám nej-

větší radost, jsou většinou z dětství – já měla 

největší radost z nových (dámských) bruslí. Mám 

staršího bráchu a vždy jsem dostávala věci po 

něm – i klučičí brusle L. 

3. Klasika – bramborový salát, kapr a vepřový 

řízek. Celá rodina u stolu (3 generace), každý rok 

sháním židle, abychom jedli hezky pohromadě. 

Děti, i když jsou už dospělé, vždy přijedou domů – 

a tak to má být. 

4. Od Ježíška mám ráda překvapení. Já dárky 

sháním v říjnu a listopadu a prosinec si užívám – 

nasávám vánoční atmosféru – navštěvuji divadlo, 

vánoční trhy , svařáček  a poslouchám koledy.

Ivana Máslová – nájemné

1. Když jsem byla malá holka  a dostala od 

Ježíška panenku a postýlku pro ni. To byly 

pro mě nejhezčí vánoce z dětství. Jako 

matka jsem prožívala s dětmi vánoce jako  

nejhezčí všechny a teď, když jsou děti velké 

a  ve svém, tak jsem ráda když se sejdeme o 

svátcích všichni ve zdraví.

2. Jako dítěti ta panenka s postýlkou pro ni.

3. Sváteční hudba, jsme svátečně oblečení a 

k večeři kapr, řízek a bramborový salát.

4. Dárky kupuji během roku. Samozřejmě se 

stane, že opravdu něco na poslední chvíli. A 

od Ježíška? Pohodu a klid celý rok.

Ivana Tlustá – evidence členů a vlastníků

1. Samozřejmě na ty, kdy jsem věřila, že 

Ježíšek existuje. 

2. Snowboard.

3. Většinou se sejdeme celá rodina u 

babičky, kdy u večeře nechybí ani jedno 

tradiční jídlo.

4. Musím přiznat, že dárky sháním na 

poslední chvíli a přála bych si od Ježíška 

myčku na nádobí.                     Lenka Čandová 
odd. stížností a vymáhání

1. Nejlepší jsou svátky s dětmi.
2. Všechny dárky jsou stejně hezké. 
3. Podobně jako jinde - salát, řízek, 
ryba.
4. Nechám se překvapit, pro děti 
dárky máme, ostatní pořídím 20.12.

Štefan Hajšo – investiční oddělení     

1. Nezapomenutelné vánoční svátky jsou pro mě 

nyní každé s mojí téměř čtyřletou dcerou, díky 

které jsou opět Vánoce kouzelné  „ježíškovské“.

2. Z dětství si vzpomínám na velkou chodící 

panenku s vlásky, po které jsem velmi toužila.

3. Štědrovečerní večeře u nás je klasická - rybí 

polévka, pak bramborový salát, kapr, řízek nebo 

vinná klobása. Při večeři dodržujeme některé 

zvyky a tak máme pod talíři rybí šupiny a nikdo 

nevstává od stolu.

4. Dárky pro nejbližší většinou pořizuji během  

adventu. A co bych ráda od Ježíška já? Každý 

dárek od mých blízkých mi udělá radost, ale důle-

žitější je, že budeme spolu.                                         Ludmila Turková 
                                               hlavní účetní
zástupce vedoucí ekonomického úseku

1. Nejkrásnější Vánoce jsou ty dětské. Takže 

nejraději vzpomínám na vánoční svátky, 

když byly mé děti malé. Není hezčí pohled 

než do rozzářených dětských očí.

2. Největší radost mi dělají dárky, které 

udělají radost mým blízkým.

3. Tradiční štědrovečerní večeře.  Rybí 

polévka, bramborový salát, kapr, řízek. 

Šupinka pod talíř, hořící svíčka, koledy.

4. Jediné, co si doopravdy přeji, je zdraví pro 

sebe, své nejbližší a lidi, které mám ráda. 

Dárky kupuji od listopadu, takže na předpo-

slední chvíli. 
Ivana Málková – nájemné 
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