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 Druhou polovinu května otevřel zájezd do Velkých Losin, v nichž jsme se díky Vlastě 
Jelínkové nejdříve vzdělávali prohlídkou muzea papíru i poslední ruční manufaktury na 
výrobu papíru v ČR (poučná je moudrá myšlenka, názorně v ní zveřejněná na listu ručního 
papíru – „Důvěra je jako papír – jakmile ho jednou zmuchláš, už ho nikdy perfektně 
nenarovnáš“) a poté i zámecké expozice, připomínající mj. období čarodějnických procesů, 
odehrávajících se v minulosti v tomto kraji, načež jsme se kochali krásou zámeckého parku i s 
mnoha keři kvetoucích rododendronů … 
 V průběhu blahopřání květnovým jubilantům jsme blahopřáli šesti oslavencům, mezi 
nimi mj. k úctyhodným třiadevadesátinám paní Zdeně Langerové, která je asi rok v péči 
Domova důchodců na Věstonické ul. a ráda přijela slavit do klubu – a opět to bylo za 
přítomnosti tří vozíčkářek, zapojujících se do společné zábavy se všemi přítomnými. 
 Vzdělávací část květnového programu klubu otevřel Dr. Luděk Šubert pokračováním 
cyklu „České hrady“, na něž navázala již třetím neautorským čtením Hanka Žaludová, 
tentokrát přiblížením životních osudů i ukázkami z díla F. S. Fitzgeralda. 
 Netradičně poslední úterý pokračovala Eliška Vacková v Krásách naší vlasti 
připomenutím Turnova a Českého ráje coby naleziště českých granátů a poté nás přes 
Mariánské Lázně zavezla až do Josefovského údolí v Moravském krasu … Místo historické 
přednášky Bc. Krejsy, ze které se s předstihem omluvil, jsme si přiblížili přírodní zajímavosti 
Evropy – obrazně jsme se přenesli za hranice státu na území kontinentu … 
 Červen jsme zahájili zájezdem do Litomyšli a zámku Nové Hrady – účastníci při 
zpáteční cestě opět ocenili výběr cíle a obsahu zájezdu Vlastou Jelínkovou (v Litomyšli jsme 
byli shodou okolností v období příprav světoznámého hudebního festivalu).  
 Shodou náhod, zřejmě aby hudební téma nezůstalo osamoceno, si pro návštěvníky 
klubu hned následující čtvrtek připravil Mgr. Škranc velmi zajímavou přednášku, spojenou 
s ukázkami, o nelehkém životě a zajímavém díle brněnského skladatele Pavla Haase … 
 V dalších Krásách naší vlasti ukázala Eliška Vacková zajímavosti Českého krasu a 
poté se přítomní obrazně „projeli“ úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. 
 V jedné z posledních přednášek cyklu Manželky československých prezidentů přiblížil 
PhDr. Čejka nelehký život, plný zvratů, projevů statečnosti v období okupace státu i osobních 
tragédií, spojených s jejími důsledky, osobně statečné a později i veřejně činné zakladatelky 
dětských vesniček SOS Ireny Svobodové, roz. Stratilové, manželky vojáka a v závěru života i 
prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody ve velmi obtížném období historie státu – všichni 
přítomní se v závěru měli nad čím zamyslet a na co vzpomínat … 
 Ani jsme se nenadáli a jsou před námi dva letní měsíce bez klubových aktivit – 
přiznám se, že si docela rád od každodenní klubové činnosti odpočinu a tak přeji i všem 
čtenářům Informu, nejen návštěvníkům našich akcí pěkné zážitky, spojené s poznáváním 
krásných míst a zajímavých lidí kdekoli, kam se v létě dostanou – a občas třeba i sladké 
nicnedělání …  Věřím, že koncem srpna už se opět začneme chystat na společné klubové 
akce v září – máte se na co těšit (viz program) …  
  Na závěr zejména novým čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opět 
připomínám, že naše klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na ně upřímně zváni 
všichni zájemci. Program a případně další informace a fotografie z klubových akcí najdete na 
odkazu 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 

PS – z organizačních důvodů došlo ke změně termínu blahopřání jubilantům v září z 20.9. 
na 13.9. – prosím, opravte si program v červencovém Informu – děkuji. Hodboď 

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

