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 Svou pravidelnou informaci začínám shodou okolností opět připomenutím pravidelné 
přednášky Dr. Šuberta, který ve svém dubnovém povídání věnoval pozornost velmi rozdílným 
objektům – od méně známého zámku Kaceřov přes Kačinu až po Karlštejn.  
 Blahopřání dubnovým jubilantům mělo obvyklý průběh – opět mezi nás přišli 
oslavenci, kteří se chtějí pobavit a podělit o svou radost z narozenin, přičemž vůbec nemusí 
být kulaté nebo půlkulaté – stačí jen přijít v ten správný den a čas do klubovny a říci „mám 
narozeniny a rád bych je s Vámi oslavil(a)“ a uslyší odpověď „jste vítáni, poseďte, pobavte se 
s námi“ …  
 První klubový poznávací zájezd měl gradaci – po prohlídce interiérů zámků Náměšť 
na Hané a Čechy pod Kosířem jsme navštívili muzeum kočárů, v němž nás zaujaly nejen 
vystavené exponáty, mezi něž patří arcibiskupský kočár a největší smuteční (pohřební) kočár, 
ale také poutavý výklad průvodce, podložený nejen jeho hlubokými a širokými znalosti o 
historii exponátů, ale zejména úctou k dovednostem a schopnostem řemeslníků – umělců, 
kteří vystavované kočáry různého stáří a určení v minulých stoletích vyráběli či nedávno 
opravili a zrekonstruovali. Na závěr jsme byli pozváni na X. ročník mezinárodního srazu 
mistrů řemesla kolářského, kočárnického, mistrů opratí a milovníků historických kočárů, 
který proběhne ve dnech 22. a 23. července v zámeckém parku Čechy pod Kosířem ...  
 V rámci pravidelné besedy se starostou v závěru dubna PhDr. Čejka informoval 
přítomné o aktuálních záměrech ÚMČ při zlepšování stavu některých částí a objektů sídliště 
v letošním roce i o problémech s tím spojených, v závěru pak zodpověděl několik dotazů. 
 Květnové pletení košíčků z pedigu (po pěti letech) bylo opět zážitkem pro všechny 
přítomné, protože se díky instruktáži a pomoci usměvavé, ochotné a optimistické Hanky 
Žaludové a jejích kamarádek podařilo téměř všem příchozím v průběhu prodlouženého 
odpoledne v klubu vyrobit vlastníma rukama svůj košíček (který si odnesli na památku 
domů), jak o tom svědčí i fotodokumentace na našem webu (dcera mi ten můj o pár dnů 
později také pochválila … ). 
 Mgr. Karnet si upevňuje pověst úspěšného přednášejícího – tentokrát upoutal 
pozornost seznámením s etapami zavádění Integrovaného dopravního systému JM kraje a 
jeho přínosy pro jeho uživatele. 
 Nemohu nepřipomenout první květnovou sobotu a vinohradský košt vín – i když jsem 
tentokrát nemohl být přítomen, Eliška Vacková mne při zajišťování péče o seniory v rámci 
této akce velmi úspěšně zastoupila, přičemž naše poděkování patří i panu starostovi a řediteli 
KVICu za jejich pozornost seniorům v průběhu této náročné akce. 
 Druhý květnový týden byl jako obvykle vlastivědný a vzdělávací – Eliška Vacková 
opět věnovala pozornost vybraným zajímavostem naší krásné vlasti a PhDr. Čejka připomněl 
zajímavý život Žofie Chotkové, která se jen shodou okolností nestala manželkou panovníka 
… 
 V tomto místě pravidelné informace mi už jen zbývá pozvat čtenáře a zájemce na naše 
červnové akce, jejichž obsah je opět pestrý – od vzdělávání po zábavu nejen při zájezdech a 
oslavách, ale také třeba i při také už pravidelné vycházce do Sherwoodu …  
 Závěrem jako obvykle – 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). 
       Ing. Luděk Hodboď 

luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899 

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

