
 

Nabídka senátora Jiřího Duška pro Senior klub Brno – Vinohrady 

(upraveno dle mailů ze dne 4.4. a 5.4.2022) 

 

 

 

Vážený pane Hodbodi, 

 

děkuji za milý telefonát a na základě něho zasílám nabídku pana senátora Jiřího Duška 

pro nadcházející měsíce.  

Máme radost, že se konečně situace uvolnila a je tak možné se opět setkávat. Pan 

senátor zve členy klubu seniorů na následující akce. 

1. Koncert Karel Gott Revival v Dělnickém domě v Židenicích. Uskuteční se v úterý 

24. května od 18.00. Vstup na něj je zdarma. Prosím, bude-li mít někdo z Vašeho 

klubu zájem, ráda mu zarezervuji místa k sezení (zájemci se mohou přihlásit přímo u 

asistentky pana senátora na mail veronika.slamovahrda@gmail.com nebo nejlépe 

hromadně prostřednictvím vedoucího Senior klubu). 

2. Návštěva Senátu Parlamentu ČR – pokud to je v organizačních možnostech Senátu, 

pak pro skupinku cca 30 lidí můžeme zorganizovat prohlídku paláce i zahrad. 

Komentovaná prohlídka v tomto pojetí trvá 1,5 hodiny. Pokud to provoz Senátu 

dovolí, pak se prohlídky snažíme spojovat i s pozváním na oběd do senátní jídelny. 

Termín se také snažíme skloubit tak, aby pan senátor mohl být osobně s vámi. Takový 

termín se například nabízí 16. 6. od 15.00 (s obědem například ve 13.00). Dále pak již 

zmiňovaný termín 30. 6. kdy se ve Valdštejnské zahradě uskuteční i koncert pod 

záštitou pana senátora. Jiné termíny s Vámi ráda prokonzultuji. 

3. Posezení u kávy s povídáním o proměnách Kraví hory s vědomostní hrou. Na Vaše 

přání zarezervujeme vaši oblíbenou kavárnu nebo jiný prostor a uspořádáme posezení 

s panem Duškem, spojené s povídáním o zajímavostech Kraví hory a starého Brna. 

Ráda s Vámi vyberu vhodné termíny, které budou vyhovovat jak vám, tak panu 

senátorovi. Pozvání samozřejmě platí na všechny následující akce dohromady. Velmi ráda se 

s Vámi setkám osobně, abychom vše probrali do detailů a vymysleli i jiné možnosti 

spolupráce.  

 

S úctou a pozdravem 

Veronika Slámová 

asistentka senátora Mgr. Jiřího Duška, PhD. 

obvod č. 58 

 

 

---------------- 

PS – případní zájemci o uvedené či jiné podobné akce se mohou obrátit na mne. 

V navržených termínech 16.6. a 30.6. máme bohužel jiné klubové akce, ale v případě 

zájmu se rád zkusím domluvit a paní asistentkou na jiných variantách využití nabídky. 

 

       Luděk Hodboď 
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