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Vážení čtenáři, 
rok se nám opět nachýlil ke svému konci a ze všech stran na nás 

útočí vánoční atmosféra. Kolem nás jsou slyšet tradiční vánoční 

melodie, které si – chtíc nechtíc – začne dřív nebo později 

pobrukovat každý z nás. Vůni cukroví s vanilkou a skořicí člověk 

snadno podlehne a támhle uždibne kousek toho a tam zas tohodle… 

Komu na zahřátí nestačí čaj, s oblibou sáhne po hrnku vánočního 

punče, svařáku nebo grogu. A všechny tyhle dobroty je nejlepší si 

vychutnat s těmi, se kterými se člověk cítí dobře… ☺  

Věříme, že pokud si v nabitém vánočním programu v našem 

Domově vyšetříte chvilku, začtete se rádi do posledního letošního 

čísla našeho časopisu. Připomeneme vám, co se u nás dělo na 

podzim, co nás naopak v nadcházejícím období čeká a kdo bude 

slavit narozeniny. Úsměv vám snad naskočí při čtení vánočních vtipů 

a stejně jako loni vám přinášíme vánoční příběh od Bruna Ferrera. 

V neposlední řadě informujeme o změnách, které nás čekají 

 v roce 2018. 

Příjemné počtení vám přeje vaše redakce.  
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 CO SE DĚLO NA PODZIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 

 

8. 9. 2017 – Beseda s paní Dagmar Hamalovou 

 

Druhé páteční dopoledne v září 

patřilo pověstem a pohádkám. 

S besedou na téma Pověsti a 

pohádky Boskovicka za námi 

přijela paní Dagmar Hamalová, 

kterou si možná někteří z vás 

pamatují z doby, kdy působila 

jako ředitelka Muzea 

v Boskovicích. Paní Hamalová 

s sebou kromě prezentace na 

dané téma přivezla také dvě publikace, které si přítomní mohli 

prohlédnout nejen v jídelně, ale i kdykoliv později, protože nám paní 

Hamalová knihy darovala. Kromě pohádek a pověstí z okolí jsme se 

dozvěděli také zajímavosti o vzniku názvu obcí a vzpomněli jsme také na 

sběratele, kteří pověsti a pohádky zaznamenávali. Povídání bylo opravdu 

zajímavé a posluchače zaujalo, což dokazoval i jejich zájem o další 

detaily.  
 

12. 9. 2017 - Turnaj v kuželkách 

 

Letos v září proběhl jubilejní pátý ročník Turnaje v kuželkách. Pozvání 

přijalo sedm domovů pro seniory a osmé družstvo utvořili senioři z našeho 
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Domova. S kým jsme tedy soutěžili? – z Brna k nám přijeli z Okružní, 

Věstonické, Podpěrovy a Kociánky, cestu k nám po roce našli i soutěžící ze 

Sokolnice, Boskovic a nechyběli ani loňští vítězové z Předklášteří. 

Soutěžící se sešli po 9 hod. v jídelně, kde se úvodního slova ujal pan 

ředitel, a po organizačních pokynech se začalo soutěžit. Počasí nebylo na 

venkovní disciplíny úplně ideální, ale naštěstí nepršelo a chladno jsme 

mohli minimalizovat díky hřejivým dekám. Dvě stanoviště – ruské kuželky 

a Möllky – byla tedy připravena venku, stolní kuželky se hrály v jídelně a 

dřevěné kuželky se srážely v klubovně. Hráči měli dle zájmu možnost 

zkušebního hodu, a tak někdo zkoušel, jiný házel naostro a každý se 

snažil, aby svému družstvu přinesl co nejvíc bodů. V průběhu dopoledního 

občerstvení, které se podávalo v jídelně, byly promítány fotografie 

z předešlých ročníků, takže jsme mohli zavzpomínat, jak vypadl turnaj 

v kuželkách před lety… Do druhého kola nastoupili hráči už s vědomím 

toho, co je čeká a někomu se možná i víc dařilo. Soutěžícím v zápalu hry 

určitě vyhládlo, takže oběd v podobě řízku s bramborovým salátem jsme 

všichni s radostí uvítali. Organizační tým v této době nelenil a počítal 

body, tisknul diplomy a chystal ceny. Stalo se hezkou tradicí, že město 

Letovice nejen že přispívá na ceny, ale slavnostního vyhlášení výsledků se 

účastní i starosta, pan Vladimír Stejskal, a nejinak tomu bylo i letos. 

Vítězná družstva si odnesla poháry, medaile, diplomy, dárkový balíček a 

protože 5, to už je nějaké číslo, obdarovali jsme vítěze také dortem. 

A kdo si na něm tedy pochutnal? Největší dort pro 1. místo putoval do 

Brna na Věstonickou, dvojku si odvezli taktéž do Brna, ale na Okružní a 

roztomilý dortík pro třetí místo ochutnali v Předklášteří. Po rozdání cen a 

fotografování vítězných 

družstev se s námi podělil o 

svou báseň pan Tejkal 

z Brna Okružní, který 

v rýmech pohotově vybarvil 

celý den. Počasí nám dovolilo 

i tradiční společné focení 

v zahradě a pak se všichni 

vydali i s perníkovou 

kuželkou, kterou si odnesl 

každý účastník, na zpáteční 

cestu do svých domovů.  
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20. 9. 2017- Retro hry seniorů Boskovice 

 

MSSS Boskovice pořádá každý rok Hry seniorů. I letos jsme obdrželi 

pozvánku a účast na hrách v retro stylu jsme s radostí potvrdili. Soutěže 

se nesly v duchu vzpomínky na československé sportovce – rozcvička 

s Věrou Čáslavskou, mozkový jogging s Karlem Poláčkem, vrh koulí 

s Helenou Fibingerovou, hod diskem s Imrichem Bugárem, hod oštěpem 

s Janem Železným, zavaž si své tretry s Emilem Zátopkem, sportovní 

rybolov s Jakubem Vágnerem, střelba na bránu s Jaromírem Jágrem 

a Láďou Růžičkou atd. Disciplíny hráče bavily a bylo vidět, že si to 
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v Boskovicích užívají. Přestávka byla kromě občerstvení věnována také 

vzpomínání na staré časy – sledovali jsme staré televizní reklamy 

a vzpomínky se tak jen hrnuly… Po dobrém obědě, ke kterému se podávala 

svíčková, jsme se dozvěděli, že naše družstvo na bednu vítězů nedosáhlo. 

Protože ale setkání probíhalo v přátelské atmosféře a bylo o nás skvěle 

postaráno, porážku jsme přijali a s myšlenkou „není důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se“, jsme se vydali na zpáteční cestu do Letovic.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 

 

 

5. 10. 2017 - Vystoupení skupiny Pružiny 

 

     V rámci Týdne sociálních služeb, 

který probíhá každý rok 

v období měsíce října, a do 

kterého se vždy zapojujeme, 

se uskutečnila prodejní výstava 

výrobků našich uživatelů. Své 

stálé místo již má na chodbě 

v přízemí, kde tedy byla i letos 

volnočasovými pracovnice nainstalována. 

Kromě výrobků, které vznikaly v rukách našich uživatelek, byla ke 

zhlédnutí i fotodokumentace z akcí, které u nás probíhaly.  

V Den otevřených dveří, 5. října, proběhlo od 14 hod. v jídelně hudební 

vystoupení boskovické skupiny Pružiny. Ta k nám sice nepřijela v úplné 

sestavě, ale na hudebním projevu to nebylo znát. Písničky z vlastní tvorby 
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i současné populární se v doprovodu kytary, baskytary a mandolíny hezky 

poslouchaly. I když posluchačům byla většina písniček neznámá, i tak se 

jim melodické vystoupení líbilo a budeme rádi, když za námi tito 

talentovaní hudebníci v novém roce zase přijedou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 10. 2017 - Beseda s paní Okáčovou 

 

První cestopisná přednáška paní Okáčové z 

cesty po Guatemale se nám velmi líbila, a 

protože nám nestihla říci všechno, 

domluvili jsme se na pokračování. Besedou 

jsme plynule navázali na první setkání a 

opět jsme se zcela vžili do cestování po, 

pro nás exotické, zemi. Paní Okáčová opět 

povídala o svých zážitcích, dozvěděli jsme 

se o podnebí, rostlinách, životě ve městě, 

architektuře a způsobu života obyvatel 

Guatemaly. Sdělované informace podpořilo 

promítání fotek a vizuální vjem nám tak pomohl lépe si všechno přestavit. 

Paní Okáčová povídala opravdu poutavě, vyměřený čas utekl jako voda a už 

teď se těšíme na další přislíbenou cestovatelskou besedu. 

 

20. 10. 2017 – Návštěva dětí z MŠ Komenského  

 

Plánovaná vycházka do zahrady MŠ Komenského se nakonec pro nepřízeň 
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počasí neuskutečnila, ale s dětmi ze školky jsme se přece jen setkali, a to 

u nás v Domově. Při jedné ze svých procházek k nám děti zavítaly. Sešli 

jsme se v jídelně, kde jsme si společně popovídali a zazpívali. Protože 

jsme už před tím dostali od dětí a učitelek nasbírané krásné podzimní 

listí, vytvořily naše šikovné uživatelky ve spolupráci s volnočasovými 

pracovnicemi dvě podzimní víly, které jsme dětem v jídelně předali. Víly se 

moc líbily a věříme, že zkrášlily prostory školky. Před odchodem zpět se 

děti ještě podívaly na naši zahradu, kde obdivovaly naše jezírko 

s vodníkem, vyzkoušely si zvonkohry a s radostí si oběhly i kolečko. 

Těšíme se na další milé setkání!  

 

 
 

 

 

 

25. 10. 2017 – Zpívaní s paní Nečasovou 

 

Na konec října jsme 

domluvili zpívání s paní 

Nečasovou. Ta u nás 

pravidelně vede sbor a 

s uživateli, kteří mají 

zájem, trénují přibližně 1x 

měsíčně. Společného 

většího zpívání se 

zúčastnili kromě obvyklých 

členů sboru i všichni další, 

kdo rádi zpívají. Repertoár 

zpěvníku paní Nečasové je 

naštěstí hodně bohatý, takže se hrálo a zpívalo bez přestávky celou 

hodinu. Bránici i hlasivky jsme tedy procvičili dostatečně, paní Nečasové 

jsme poděkovali za vzorné vedení a budeme se těšit na nějakou další 

podobnou akci.  

 

 

LISTOPAD 
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2. 11. 2017 – Vystoupení pod vedením 

pana Drábka 

 

Vystoupení boskovických seniorů pod vedením pana Drábka je pro nás 

zárukou příjemně stráveného času. V listopadu za námi přijeli v trochu 

oslabeném seskupení – nemoc holt zasáhla i zpěváky, ale i v neúplné 

sestavě bylo vystoupení pěkné. V doprovodu pana Drábka, který hrál na 

klávesy a zpíval, zaznělo krásné pásmo písní, které znali i naši senioři, a 

mnozí z nich si také pobrukovali. S panem Drábkem jsme se domluvili, že 

nás navštíví mezi svátky i s vánočním programem, tak se máme na co těšit 

 

11. 11. 2017 – Vystoupení folklórního souboru z Polska 

 

Starosta Letovic, pan Vladimír Stejskal, nám zprostředkoval vystoupení 

folklórního souboru z Polska. Termín konání akce připadl na sobotu 

11. listopadu, takže někteří kolegové si výjimečně prodloužili pracovní 

týden. Akce ale stála za to a spokojení, kulturním prožitkem obohaceni 

uživatelé, byli za vystoupení určitě rádi. Krojovaní muzikanti nám svým 

umem zpříjemnili hodinku v sobotním dopoledni a celý víkend utekl 

uživatelům zase o něco rychleji… 
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9. 11. 2017 – Vystoupení organizované PaLetou 

 

Vystoupení, které pro nás zorganizovala PaLeta, se v listopadu uskutečnilo 

výjimečně až v odpoledních hodinách. Zavítal k nám pan Milan Hakl se 

svými žačkami. Šest děvčat ve věku od šesti do třinácti let nám postupně 

zahrály a zazpívaly známé lidové i moderní písničky. Hra na klávesy byla 

střídána hrou na kytaru a známé skladby jako Ach synku, synku nebo 

Marjánko si zpívali uživatelé spolu s vystupujícími. Na závěr jsme 

vystupujícím rozdali sladkost a zatleskali jim. 

 

15. 11. 2017 – Přednáška o zdravé výživě 

 

Vedoucí stravování, paní Jana Hrdličková, nám 

zprostředkovala besedu o zdravé výživě 

s ochutnávkou, kterou nám nabídl dodavatel luštěnin – 

firma Lagris. Zástupci z firmy přijeli v dostatečném časovém předstihu, 

aby stihli připravit vše potřebné. Na 14 hod. se potom v jídelně, kde už 

byly přichystány ukázky produktů, samotné ochutnávky i plátno s mapou, 

začali scházet uživatelé. Od pana kuchaře jsme se dozvěděli, kde se 

jednotlivé plodiny pěstují, a s názornou ukázkou na mapě světa jsme 

sledovali, jaký kus cesty lodí a kamionem absolvují, než se dostanou na náš 

talíř. Informace byly pro posluchače jistě zajímavé, a i díky 

charizmatickému kuchaři – panu Zbyňku Diatkovi – a jeho poutavému 

výkladu se nikdo nenudil. Zkusili jsme pomazánku z červené čočky a 

bulgur, který u nás podáváme spíš jen jako přílohu, jsme ochutnali ve 

sladké verzi – na karamelu s jablíčky a tvarohem. Masožravci možná úplně 

nedocenili pohankové karbanátky (protože tam pro některé možná ta 

pohanka byla navíc ☺), ale na sladké tečce na závěr v podobě jáhlové kaše 

s tvarohem zalité malinovou omáčkou si pochutnali snad všichni. Během 

toho, co naše chuťové pohárky vnímaly nové chutě, poslouchali jsme, jak 

pan šéfkuchař všechny ty dobroty připravoval. Některé z přítomných 

zaměstnankyň se hned dožadovaly receptů, aby si zdravé a dobré pokrmy 

mohly připravit i doma. A uvidíme – třeba se některý z receptů ujme i u 

nás v kuchyni a některá z ochutnávek se promítne i v našem jídelním 

lístku. Beseda s ochutnávkou se moc líbila a sklidila úspěch jak u uživatelů, 

tak v řadách zaměstnanců. Šéfkuchaři patří velké poděkování, a kdo ví, 

třeba jsme neochutnávali naposledy ☺ 
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23. 11. 2017 – Taneční vystoupení pod vedením paní Ošlejškové 

 

Ve čtvrtek u nás bylo od rána hodně živo. Mezi jídelnou, chodbou a 

klubovnou nám rejdilo přes 40 cvičenek! Přišly k nám na taneční 

vystoupení, aby nám předvedly, co se pod vedením paní Ošlejškové naučily. 

Děvčata vystupovala vždy ve skupinkách přibližně po 16, takže i v jídelně 

bylo nutné uspořádat diváky tak, aby měly mažoretky dostatek prostoru. 

Děvčata ve věku od 7 do 15 let byla opravdu šikovná – tance byly 

choreograficky zajímavé a kostýmy byly skutečně pestré, takže bylo na 

co se dívat. Vystoupení bylo velice energické a veselé, děvčata tancování 

zjevně hodně baví a užívají si to. Po každém představení sklidily od diváků 

velký potlesk a na závěr si odnesly sladkost – jako odměnu a na dobití 

energie.  
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30. 11. 2017 – Přednáška paní Okáčové 

 

Paní Okáčová u nás byla už dvakrát se zajímavým povídáním ze svých cest. 

Poslední listopadový den nám povyprávěla o své červencové cestě do 

Petrohradu. Dozvěděli jsme se mnoho informací a také zavzpomínali na 

Sovětský svaz. Na besedě nechyběli ani věrní psi Endy a Bimbo, kteří 

přítomné posluchače rozveselili.  
 

 

 

 

 

 

„K čertu!“, běduje poslední den služby před Vánocemi strážník Okulár. 

„Schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel…“ „A 

někdo je našel, viď?“, tipuje soustrastně kolega. „Kéž by, nemůžu je totiž 

najít já.“ 

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného 

muže: „Za co jste tady?“ „Za předčasné vánoční nákupy.“ „To přece není 

žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“ „Dvě hodiny před začátkem 

otvírací doby.“ 

 

Ten pocit hrdosti, když měsíční práci zvládnete během jediného dne. 

Ano, už jsem snědl celý adventní kalendář. 

 

„To budou Vánoce, letos mě pověsí“, povzdechlo si jmelí… 

 

Jsou ve vaně dva kapři a jeden povídá: „Je mi nějaká zima.“ Druhý na to: 

„Vydrž, za chvíli tě obalí.“ 

 

Policie vyšetřuje smrt babky, která se zadusila rybí kostí. „Dědo, to jste 

neviděl, že se babka dusí?“ „Cóóó? Já blbě slyším.“ „Ptáme se, zda jste 

neviděl, že se paní dusí?“ „Já jsem jen viděl, že pořád otvírá pusu a koulí 

očima jak kapr, tak jsem si myslel, že jen zpívá koledy.“ 
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návštěva svatého Mikuláše s anděly a čerty 

vystoupení dětského souboru Kyjovánek 

loutkové divadlo 

vystoupení studentů z Boskovic 

vánoční vazby z květin 

pečení cukroví 

rozdávání vánočních balíčků 

předvánoční večeře 

vánoční zpívání při punči 

vánoční koledy se sborem pana Drábka 

 

 

vystoupení organizované PaLetou 

novoroční turnaj v šipkách 

vystoupení paní Lujkové a pana Hakla 

 

 

 

vystoupení organizované PaLetou 

hudební vystoupení 

beseda 

masopustní bál 
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Jan Klávora     Božena Nováková 

Anna Horská     Vlastimila Bučková 

Irena Dutková     Jiřina Řehořová 

Josef Švec     Hedvika Holasová 

Danuše Gořulová     Emil Škaroupka 

Ladislava Kubínová 

Božena Kelnerová 

 

 

 

 

Ladislav Topolář 

Ctibor Mrázek 

Františka Jakubcová 

Marta Hájková 

Anna Rybářová 

Růžena Fabičovicová 

Vlasta Kalasová 
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VVOOLLBBYY  PPRREEZZIIDDEENNTTAA    

ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIIKKYY  
 

V roce 2018 se uskuteční přímá volba prezidenta. 

Přímou volbou budeme prezidenta republiky volit již 

podruhé, poprvé byl takto zvolen prezident Miloš 

Zeman v roce 2013. 

Prezident se volí na 5 let a v úřadu může být maximálně dvě volební 

období po sobě následující. 

První kolo voleb proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Pokud žádný 

z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na 

26. a 27. ledna 2018.   

Jako při každých volbách Vám konkrétní informace podají sociální 

pracovnice. Každému, kdo bude chtít volit, se budeme tuto možnost snažit 

zajistit. 

 

Níže uvádíme přehled kandidátů, kteří se budou ucházet o úřad 

prezidenta. Jejich seznam se stručnou charakteristikou následuje 

v abecedním pořadí. 
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JIŘÍ DRAHOŠ 

 

Jiří Drahoš se narodil 20. února 1949. Vystudoval fyzikální 

chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 

Nebyl členem KSČ, do roku 1989 tak působil jako řadový 

vědec. V roce 2003 se stal profesorem a mezi lety 2009 až 

2017 byl předsedou Akademie věd ČR. S manželkou Evou má 

dvě dcery.  

Svoji kandidaturu na prezidenta oznámil Jiří Drahoš 28. března 2017. 

O hlasy voličů usiluje jako nezávislý kandidát, podporu mu přesto vyjádřili 

lidovci, nebo zesnulý kardinál Miloslav Vlk. Pro svoji kandidaturu získal 

podpisy 142 tisíc lidí. 

Vizí Jiřího Drahoše je moderní a bezpečný stát. Jak uvádí na svých 

stránkách na internetu: „Budu usilovat o to, abychom žili v zemi, kde je 

slušnost a respekt jednoho k druhému samozřejmostí. Nebojím se silných, 

chci pomáhat slabým. Chci zemi, ve které o budoucnosti občanů 

nerozhoduje jen úzká skupina privilegovaných politiků.“ 

 

PAVEL FISCHER 

 

Narodil se 26. srpna 1965. V minulosti působil jako český 

velvyslanec ve Francii a v Monaku, pracoval také v 

prezidentské kanceláři za Václava Havla, v současné době je 

ředitelem agentury STEM. Je ženatý a má čtyři děti. 

Za klíčový bod svého programu označuje moderní stát s 

prezidentem, který garantuje spravedlnost a solidaritu. Chce otevřít 

Pražský hrad, aby byl přirozenou součástí města a státu. Ke kandidatuře 

se rozhodl, protože z jeho pohledu v kampani chybí důležitá témata. Je to 

například otázka, jakou chce hrát Česko roli ve světě. V porovnání se 

současným prezidentem by rád navázal více osobních vztahů s prezidenty 

zemí Evropské unie a NATO. Fisherovu kandidaturu podpořilo 17 senátorů. 

 

PETR HANNIG 

 

O post prezidenta bude usilovat také hudebník Petr Hannig. 

Narodil se 20. ledna 1946. Absolvoval střední umělecko-

průmyslovou školu v Turnově a pražskou konzervatoř. Studia 
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zakončil na Hudební akademii múzických umění, kde absolvoval skladbu. 

Dlouhá léta působil jako redaktor Československého rozhlasu a od 60. let 

měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga. Od 90. let začal podnikat, v roce 

1994 založil hudební vydavatelství Maximum, které řídí dodnes.  

O vstup do politiky se pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého 

rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 

pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Je vdovcem, má 

jednoho syna. 

Ve svém volebním programu klade důraz na vlastenectví a suverenitu naší 

země. Dal by se shrnout do slov „buďme hrdí“, protože máme být na co 

hrdí, a protože hrdost na vlastní národ je důležitý předpoklad toho, 

abychom svůj národ udrželi a zachovali. Hanniga podpořilo v kandidatuře 

na prezidenta 20 poslanců. 

 

MAREK HILŠER 

 

Marek Hilšer se narodil 23. března 1976. V roce 1989 

s rodinou emigroval do Španělska, po roce a půl se vrátili. 

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní 

působí jako pedagog a vědecký pracovník. Zúčastnil se 

dobrovolné lékařské práce pro organizaci ADRA v Keni. Je 

ženatý a bezdětný. 

Lékař a občanský aktivista Marek Hilšer svoji kandidaturu na prezidenta 

oznámil v červenci 2016. Hilšera podporuje skupina Kroměřížská výzva. 

Pro svou kandidaturu získal podpisy 11 senátorů. 

Svůj program Hilšer soustředí do šesti okruhů: politika je služba lidem, 

sebevědomí a prosperita, péče o zdraví a přírodu, silní nesmí ignorovat 

slabé, bezpečná Česká republika a odvaha je základem změny.  

 

MICHAL HORÁČEK 

 

Michal Horáček se narodil 23. července 1952. Na počátku 

roku 1990 založil s kolegy sázkovou společnost Fortuna, 

kterou prodal v roce 2004. Po revoluci vystudoval 

antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. Společně 

s hudebníkem Petrem Hapkou jsou autory písní pro Hanu 

Hegerovou nebo Lucii Bílou. Je podruhé ženatý, má celkem tři děti. 
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Svoji kandidaturu na post prezidenta potvrdil 20. října 2016. Na 

Velikonoce 2017 začal sbírat podpisy, v květnu 2017 oznámil, že už 

nasbíral potřebných 50 tisíc. Horáček kandiduje jako nestraník. 

V rozhovoru uvedl, že pokud nepostoupí do druhého kola, podpoří Jiřího 

Drahoše. Je zastáncem členství Česka v NATO a EU. Rovněž se kloní k 

přijetí eura. Vypsání referenda o setrvání země v Evropské unii by ale 

podpořil. Kvóty na přijímání uprchlíků odmítá. Na Ministerstvo vnitra 

odevzdal petici s 86 tisíci podpisy občanů. 

 

JIŘÍ HYNEK 

 

Na post prezidenta kandiduje také šéf Asociace obranného 

a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Narodil se 

20. prosince 1960. V roce 1988 dokončil studium oboru 

matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie 

systémů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy. Působil jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, v roce 1990 ale 

spoluzaložil firmu na software a ekonomické poradenství a už od roku 

1992 zastával významné manažerské pozice. Je členem rady 

resortu Ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a 

členem české Mensy. Je podruhé ženatý, má čtyři děti. 

Je oficiálním kandidátem Realistů. Jako prezident by chtěl být vyslancem 

českého průmyslu v zahraničí, prosazoval by národní zájem a jeho 

prioritou by byla bezpečnost. Hynek podporuje členství České republiky v 

NATO, nesouhlasí naopak s přijetím eura. Hynek získal podporu 22 

poslanců. 

 

VRATISLAV KULHÁNEK 

 

Prezidentem se chce stát také bývalý šéf mladoboleslavské 

automobilky Vratislav Kulhánek. Jeho kandidaturu podporuje 

a sponzoruje předseda obnovené ODA Pavel Sehnal.  

Kulhánek se narodil 20. listopadu 1943. Vzdělání získal na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studium dokončil v 

roce 1966. Pracoval v několika manažerských funkcích, v r. 1998 byl 

oceněn jako manažer roku. Působil jako předseda Českého svazu ledního 

hokeje a sedm let jako předseda představenstva Škoda Auto. Žije s 
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partnerkou, má dvě děti. 

Úlohu prezidenta považuje Vratislav Kulhánek spíše za reprezentativní. 

Při dodržování pravomocí by nechtěl jít k hraně ústavy, natož na hranu 

nebo za ni. Jako hlava státu by také neuděloval milosti a omezil by počet 

lidí oceněných státním vyznamenáním. Zapojení do struktur Evropské unie 

a NATO považuje za samozřejmé, i když vztah k Evropské komisi má 

negativní. Byl by pro zahájení příprav na zavedení eura. Kulhánkovu 

kandidaturu podpořilo 23 poslanců. 

 

MIREK TOPOLÁNEK 

 

Na poslední chvíli se do voleb zapojil také bývalý premiér 

Mirek Topolánek. 

Topolánek se narodil 15. května 1956. Vystudoval Vojenské 

gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě a strojní fakultu 

Vysokého učení technického v Brně. Do listopadové revoluce 

byl nestraník. V roce 1989 se zapojil do působení Občanského fóra, v roce 

1994 vstoupil do Občanské demokratické strany. Je bývalým senátorem, 

poslancem ODS a expremiérem. V současnosti se věnuje energetice. Je 

podruhé ženatý, má čtyři děti. Topolánek získal podporu 10 senátorů. 

 

MILOŠ ZEMAN 

 

Současný prezident Miloš Zeman potvrdil svoji opětovnou 

kandidaturu do úřadu v březnu 2017. Prezidentem je od 

roku 2013. Na post hlavy státu kandidoval poprvé 

neúspěšně v roce 2003. Zeman oznámil, že pokud ve volbě 

v příštím roce neuspěje, odejde z politiky. 

Miloš Zeman se narodil 28. září 1944. Vystudoval národohospodářské 

plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po sametové revoluci se 

stal poslancem, v roce 1993 předsedou ČSSD. Mezi lety 1998 až 2002 byl 

předsedou vlády. Po neúspěšných prezidentských volbách v roce 2003 se 

stáhl z politiky, do které se vrátil až při kampani k prezidentským volbám 

v roce 2013. Poslední dobou se objevují spekulace o jeho zhoršeném 

zdravotním stavu. Zeman získal 133 tisíc podpisů občanů. 

 

Zdroje: 
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ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ 

V ROCE 2018 
 

Od splátky důchodů v lednu 2018 se důchody (starobní, invalidní, 

vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. 1. 2018) budou zvyšovat 

následujícím způsobem:  

• základní výměra se zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,  

• procentní výměra se zvyšuje o 3,5 %.  

Níže uvádíme příklad pro jasnou představu, jak bude zvyšování 

probíhat: 

Představme si seniora, který pobírá starobní důchod v roce 2017 ve výši 

12 050 Kč. Jeho důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 

2 550 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 9 500 Kč (12 050 Kč – 

2 550 Kč). Od lednové splátky důchodu bude důchod navýšen na 12 533 

Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu 9 833 

Kč (9 500 Kč x 1,035)). 

 

Následující tabulka názorně ukazuje, o kolik budou důchody zvyšovány 

– opět pro Vaši představu: 

 

Důchod 

2017 
Valorizace 

Důchod 

v roce 2018 

8 000 Kč 341 Kč 8 341 Kč 

9 000 Kč 376 Kč 9 376 Kč 

10 000 Kč 411 Kč 10 411 Kč 

11 000 Kč 446 Kč 11 446 Kč 

12 000 Kč 481 Kč 12 481 Kč 

13 000 Kč 516 Kč 13 516 Kč 

 

Každý senior obdrží od České správy sociálního zabezpečení nový 

důchodový výměr, kde bude konkrétně uvedeno, o kolik se jeho důchod 

navyšuje a jaká bude výše důchodu od ledna 2018. 
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ZMĚNY ÚHRAD ZA POBYT A STRAVU 

V ROCE 2018 
 

V roce 2018 dojde ke zvýšení úhrad za pobyt a stravu pro uživatele 

služby Domov pro seniory. S platností od 1. 2. 2018 budou ceny 

navýšeny o 304,- Kč za měsíc. Toto zvýšení přichází po třech letech, 

naposledy se ceny měnily v roce 2015. Tuto změnu jsme byli nuceni 

uskutečnit zejména vzhledem ke stoupajícím nákladům na provoz a na 

potraviny. Zvýšení úhrad schválila na svém zasedání dne 21. 11. 2017 Rada 

města Letovice.  

 

Naplánované změny úhrad můžete vidět v tabulce dále – uvedena je cena 

dle typu pokoje (zda je pokoj jedno-, dvou- či třílůžkový a jestli má či 

nemá balkon). Dvě tabulky jsou uvedeny proto, že zohledňují rozdíl 

v poskytované stravě – dražší variantu ve stravování představuje 

diabetická strava s druhou večeří (jedna porce jídla navíc), proto je tento 

typ stravy uveden zvlášť.  

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se obrátit na sociální 

pracovnice. Nemusíte se bát, že byste měli málo informací. Každý z Vás 

bude s konkrétní změnou seznámen. V průběhu měsíce ledna 2018 budou 

připraveny dodatky ke Smlouvám a každý dostane písemně vyčíslenou 

novou částku úhrady za pobyt a stravu, samozřejmě s ohledem na výši 

jeho důchodu. 

 

A jedna pozitivní informace na závěr… 

Pokud jste dobře sledovali dvě tabulky se změnami pro rok 2018 – zvýšení 

důchodů a zvýšení úhrad, mohli jste si všimnout, že navýšení důchodů (i u 

těch nižších kolem 8.000,- Kč měsíčně) by mělo být vyšší než plánované 

zdražení úhrad za pobyt a stravu. To znamená, že by Vám přece jen mělo 

zůstat něco navíc ☺ 

 

 

 
 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – NNNeeejjjkkkrrrááásssnnněěějjjšššííí   vvvááánnnooočččnnnííí   pppíííssseeeňňň 

 
V malé vesnici jménem Obendorf, která leží v Rakousku, 
žil kněz, otec Moor. Právě uděloval dětem z farního 
sboru poslední ponaučení o tom, jak mají o Štědrém 
večeru zpívat. Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a 
chichotání. „Klid, buďte zticha. Začínáme!“ 

Ale jak otec Moor zmáčkl klávesy, z útrob varhan vyšly podivné zvuky, a pak zas 
a znovu. „To je divné,“ kroutil hlavou mladý kněz. Otevřel dvířka a z těla varhan 
vyběhlo deset nebo dvacet myší, jako když do nich střelí, a za nimi kočka. 
Chudák otec Moor. Co teď? Varhanní měch byl na několika místech prohryzaný. 
„No nic, obejdeme se bez varhan,“ pomyslel si. 
Jenomže děti se vrhly za myší rodinou a kočkou a v kostele nezůstala ani noha. 
Varhany jsou poničené a sbor se mu rozprchl. Takhle vánoční písně těžko 
nazkoušejí. 
Otec Moor byl smutný a bezradný. Právě když odevzdaně klečel před hlavním 
oltářem, vzpomněl si na svého přítele Franze Grubera, který učil v místní škole. 
Nejenže to byl slušný varhaník, ale také uměl dobře hrát na kytaru. 
Když otec Moor zaklepal na jeho dveře, Franz Gruber opravoval školní práce 
v chabém světle lucerny. „Musím vymyslet něco nového na půlnoční mši. 
Nějakou jednoduchou písničku, při které bys mě mohl doprovázet na kytaru. Už 
jsem dal dohromady text. Teď bych jen potřeboval, abys k němu složil hudbu… 
Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“ 
Jakmile za otcem Moorem zaklaply dveře, vzal Gruber do ruky kytaru, prohlédl 
si text a začal hledat vhodnou melodii. Byla tichá noc a sněhové vločky jako by 
se zastavily u jeho oken, aby si tu píseň mohly lépe poslechnout. 
Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný věřících. Hlavní oltář 
zářil do tmy ve světle lampiček a svíček. Otec Moor sloužil mši. Když slovy 
Lukášova evangelia oznámil narození Spasitele, zamířil s mistrem Gruberem 
k jesličkám a rozechvělým hlasem zanotovali: „Tichá noc, přesvatá noc.“  
Píseň dozněla a v kostele zavládlo ticho. Ale vzápětí ji s nimi opakovala Ježíškovi 
celá vesnice jako zástup andělů, o kterém se píše v evangeliu podle Lukáše. A 
od té doby se tato píseň zpívá nejen v Obendorfu, ale po celém světě. Stala se 
jednou z nejoblíbenějších vánočních písní. 
A co otec Moor a Franz Gruber? Žádný z nich neměl čas si uvědomit, jak velký 
dar dali světu bez nároku na odměnu. 

 
 

      BRUNO FERRERO 
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