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 Druhá polovina února byla převážně akční – v jejím úvodu nás sice Dr. Luděk Šubert 
provedl formou obrazové exkurze opět po čtyřech zajímavých historických objektech, ale 
hned poté jsme se rozpohybovali při blahopřání jubilantům, které bylo navíc trochu výjimečné 
– poblahopřáli jsme kromě dalších oslavenců k půlkulatému jubileu i panu starostovi, PhDr. 
Čejkovi, takže si u nás užil alespoň trochu radosti … 
 Na to pak následující týden navázalo masopustní veselí, po mnoha letech bohužel bez 
přítomnosti Standy Třasáka, kterého jsme ale pozdravili alespoň na dálku  A aktivní byla i 
poslední únorová akce za řízení Olgy Lugrové, jejímž obsahem bylo kromě procvičování 
paměti a jemné motoriky prstů i připomenutí a zopakování kontaktů na složky Integrovaného 
záchranného systému. 
 Březen jsme zahájili neobvykle a skoro slavnostně – do klubovny přišel senátor, 
ředitel hvězdárny a velitel stroje na zázraky Jiří Dušek. Přiblížil zajímavý vývoj lidových 
astronomických observatoří v Československu po první svět. válce, přičemž pozornost 
věnoval pochopitelně především Brnu a etapám budování hvězdárny a planetária. V závěru 
pak zodpověděl několik zajímavých dotazů, týkajících se astronautiky. 
 Z historie jsme plynule přešli do současnosti a v hojně zaplněné klubovně jsme 
oslavili MDŽ – k dobré náladě přispěli tři kytaristé ze ZUŠ J.Mrkose pod vedením učitelky 
Mgr. Eleny Petrukové a soubor Stará Líšeň za řízení Růženky Žalkovské, mimořádně 
s kovbojskými doplňky a kytarami. Kromě pohoštění si odnášely přítomné ženy i tradiční 
karafiát …  
 V dalším týdnu jsme s Eliškou Vackovou opět navštívili Slovensko a putování bylo 
opět velmi zajímavé a pestré po celé řadě pamětihodností a krás. Naopak PhDr. Čejka se 
k připomenutí další významné události, související s historií Československa, bohužel 
nedostal, omluvil se. 
 Krátce před odesláním příspěvku byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav kvůli 
koronaviru, takže březnové zájezdy na hvězdárnu a do sklípku Herbenka budou zrušeny – 
nezbývá mi než doufat, že zájezdy 30.4. do Světlé nad Sáz. a 19.5. do Lednice se uskuteční a 
že se nám podaří nalézt po zrušení nouzového stavu termíny k uskutečnění zrušených akcí. 
V tuto chvíli nevím, zda vůbec bude moci klubová činnost po dobu trvání nouzového stavu 
v klubovně probíhat a co do Informu za měsíc napíši …  
 
 Takže možná trochu nepatřičně 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, i to, 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). 
       Ing. Luděk Hodboď 

luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899 

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

