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 Druhou polovinu ledna zahájil PhDr. Lukáš Karnet tématem, kterým doplnil cyklus 
přednášek PhDr. Čejky o manželkách prezidentů – první díl jeho zamyšlení nad zdravotním 
stavem prezidentů ČSR v době jejich volby a výkonu jejich funkce byl velmi zajímavý a řekl 
bych i podnětný k přemýšlení, ať se to týkalo okolností volby a výkonu funkce Masaryka, 
Beneše, Háchy nebo Gottwalda. 
 Lednové blahopřání jubilantům bylo oproti předcházejícím poněkud jiné a to zejména 
v tom, že půlkulatí a kulatí jubilanti a všichni nad 80 let kromě blahopřání a symbolické 
květiny od vedení klubu dostali z rukou pana starosty i dárkový balíček (bylo jich celkem 5) – 
věřím, že tato obnovená a inovovaná tradice přivede do klubu i další oslavence (určitě nejen 
kvůli balíčkům a dárkům, ale především kvůli společně prožitým chvílím radosti a pohody). 
 Dr. Šubert pokračoval v přibližování historie českých hradů a jejich budovatelů i 
vlastníků – jím sdělované souvislosti jsou mnohdy velmi zajímavé. 
 Mgr. Ševčíková se na svou přednášku o houbách Vysočiny nemohla dostavit 
(proběhne v náhradním termínu 22.3.) a proto jako náhradní program byly přítomným 
promítnuty některé z videí, kolujících po internetu – svou pestrou skladbou přítomné nejen 
poučily, ale mnohdy i pobavily.  
 Lednový program uzavřel velmi zajímavou přednáškou o svých zkušenostech a 
zážitcích z účasti ve vědecké expedici v Antarktidě Ing. Lukáš Mareček – následná beseda a 
dotazy přítomných potvrdily přitažlivost tématu i výkladu lektora. 
 Ing. Vlček nás pak svými zážitky horolezce vrátil zpět do Evropy a přiblížil průběh 
svých výstupů na některé alpské vrcholy a s tím spojené emoce. Na území státu se poté vrátila 
Eliška Vacková, která ve svém cyklu s využitím komentáře pana Táborského opět přiblížila 
historii lázeňského trojúhelníku západních Čech a následně zprostředkovala krásu dvou 
oblastí Vysočiny – Žďárských vrchů a Železných hor. 
 PhDr. Čejka přiblížil osudy manželky čtvrtého presidenta Klementa Gottwalda, Marty 
Gottwaldové, rozené Marie Holubové, která pocházela z velmi nuzných poměrů, což 
negativně ovlivnilo její celý život včetně role manželky prezidenta (zemřela v 54 letech na 
vážnou nemoc). 
 A protože se nám nezadržitelně blíží jaro, mám nejvyšší čas seznámit zájemce 
s našimi prvními zájezdy – ve čtvrtek 29.3. to bude již tradiční návštěva vinného sklepa 
„Herbenka“ v Hustopečích (bližší informace viz program na březen) a poté netradičně v pátek 
27.dubna zájezd do Mikulova (odjezd v 08.00, předpokl. příjezd v 18 h, cena 220 Kč) – 
organizátorka a programová vedoucí Vlasta Jelínková se už těší na všechny zájemce . 
 V neposlední radě připomínám i jarní výstavu výrobků patchworku v sobotu 24.3. 
v klubovně Senior klubu, na kterou jsou zváni všichni zájemci a příznivci tohoto rukodělného 
umění – určitě se vám na ní bude líbit. 
 
 Rád připomínám – všichni zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, otevřené všem 
příchozím. Další informace a především fotografie z klubových akcí najdete na webové 
stránce www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době 
našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program). 
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