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Poděbrady - Koho si zvolíme za prezidenta naší země? Na Nymbursku volí i důchodci a nemocní. 

Navštívili jsme domov seniorů Luxor v Poděbradech. Zastihli jsme klienty domova zrovna ve chvíli, kdy 

přišla volební komise. Zeptali jsme se na prezidentské volby. 

Staří lidé z Luxoru jsou vstřícní, váží si možnosti volit a nejsou skoupí na slovo. „Já si přeju, aby byl 

prezident hezkej, budu volit toho mladšího," prozradila Jarmila Gabrielová, která žila v Městci Králové. 

V Luxoru je paní Gabrielová pět let, stejnou dobu píše říkanky. „Začala jsem je psát až tady, mám jich tak 

na čtyřicet," pochlubila se a nějaké nové zašla přečíst kamarádkám na chodbu. 

„Zeman říkal v televizi, že přestal pít becherovku. Prý teď pije domácí slivovici," rozmluvil se Luděk Drbal, 

který ještě s Pepou a Jarmilou měli rozehranou partičku Člověče, nezlob se. 

Najednou to zašramotilo v rozhlase: „Vážení klienti, do domova přišla volební komise. Kdo má zájem volit, 

ať se dostaví dolů. Kdo se nemůže dostavit, ať počká na pokoji, komise s volební urnou vás navštíví 

osobně." 

V přízemí se ptali pana Málka, zda bude chtít volit. „Holit? No ano, už na to čekám," odpověděl pan Málek 

s klidem. Paní na chodbě šermovala rukama a volit že prý není koho. „Volit nebudu, ani jeden z nich mi 

nešmakuje." 

Jedna z klientek Luxoru učila na gymnáziu kandidáta prezidentských voleb z prvního kola Jiřího Dienstbiera 

ml. 

„Zeman, Zeman, to je ten holič z Žižkova, že?" tázal se další z klientů. 

Volební komise dorazila s přenosnou urnou z okrsku v mateřské školce Proftova. 

Paní Jarmila Gabrielová se rozpovídala i o svém životě. „Chodila jsem do školy do Městce z Vinic, odkud 

pocházím. Kluci na nás házeli z vyšších pater koks. Jednou jsem to musela celé zametat," smála se 

Gabrielová, která jinak pracovala na poli. 

Nejdříve doma, potom  u sedláka. „Manžel dělal  v cukrovaru, tak jsme dostali v Městci služební byt. Jenže 

on předtím musel do Německa za prací, odjel na čtyři roky pracovat jako strojní zámečník. Psali jsme si. 

Nakonec jsme spolu byli šedesát tři let," povzdychla si Gabrielová. 

V Luxoru volilo přes třicet klientů. 

V hasičárně ve Velkém Zboží mělo kolem 16. hodiny odvoleno přes deset procent voličů. „Už jsme dnes byli 

za jednou paní doma. Lidé chodí hodně a tváří se spokojeně," uvedla předsedkyně komise Eva Nováková. 
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