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 Zimu jsem v minulém čísle svými narážkami ke sněžení a mrazu nevyprovokoval a 
ani v klubu jsme na přelomu ledna a února neměli témata, která by ji připomínala – Dr. Šubert 
se tentokrát věnoval v dalším pokračování svého cyklu historii některých méně známých 
hradů, Ing. Čapek nás ve svých dvou přednáškách zavedl dokonce až do Kolumbie za jejími 
přírodními zajímavostmi a v závěru ledna Hanka Žaludová připomněla zájemcům o své 
neautorské čtení dosud žijícího amerického spisovatele a autora převážně humorně laděných 
příběhů Roberta Folghuma, u nás velmi populárního. 
 Začátek února byl trochu zvláštní – začal dvěma akcemi v režii vedoucího. Nejdříve to 
byla přehlídka krátkých videoklipů, kolujících po internetu a zachycujících humorné i poučné 
záběry ze života většinou domácích zvířat, dětí či jiných zajímavostí – zejména pro ty 
návštěvníky, kteří nemají možnost přístupu k internetu, to byla zajímavá hodinka. Neméně 
zajímavá pro přítomné snad byla i ta čtvrteční, v jejímž průběhu jsme si v klubu po několika 
letech opět zahráli člověče, nezlob se, domino, šachy apod. – někteří z přítomných postrádali 
v klubové nabídce pexeso …  
 V druhém únorovém týdnu nás Eliška Vacková zavedla na Slovensko – konkrétně na 
zámky Zvolen, Bytča, Oravský hrad a zimu jsme si přiblížili alespoň obrazovou návštěvou 
Dobšinské ledové jeskyně – a pod odborným vedením Hanky Žaludové si zájemci po 
několika letech opět zopakovali pletení košíčků z pedigu – je to až neuvěřitelné, jak 
vlastnoručně vyrobený košíček dokáže jeho tvůrce potěšit …  
 Čas běží nezadržitelně a stále víc se blíží sezóna poznávacích zájezdů, připravených 
Vlastou Jelínkovou, proto pro lepší informovanost zájemců o ně zopakuji základní údaje, 
uvedené v minulém čísle – 26.3. sklípek Hustopeče, 30.4. Světlá nad Sáz., 19.5. Lednice a 
Janohrad, 2.6. Častolovice a Doudleby, 30.6. Nemojanský mlýn.  
 Podrobnosti k prvním dvěma – 30.4. Světlá n. Sáz. a exkurze ve sklárnách Josefodol 
(odjezd v 7,30, vstupné a oběd 340,- Kč), 19.5. zámek Lednice a Janohrad (odjezd v 8,00, 
vstupné a oběd 380,- Kč). 
 Z březnových akcí připomínám, že 3. března přislíbil účast v klubu na besedě senátor 
a ředitel hvězdárny Jiří Dušek a kromě toho se 31. března uskuteční exkurze na hvězdárnu – 
zájemci o ni se u mne mohou hlásit od začátku března. 
 V tomto místě opět připomínám, že v klubu přivítáme jak účastníky jednotlivých akcí, 
tak i případné nové lektory, cestovatele apod., kteří přispějí k rozšíření okruhu našich akcí a 
témat činnosti … 
 A stejně tak připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem bez rozdílu věku a 
pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni – 
stačí přijít a nakouknut. 
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době našich 
akcí v klubovně na Bzenecké 19 (viz program). 
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luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899 

http://www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub
mailto:luhod@seznam.cz

