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 Jak to vypadá, v únoru na pár dní přišla zima, alespoň co se týče mírného ochlazení, ne 

tak sněhu. V klubovně se to naštěstí příliš neprojevuje, ani hrozícími respiračními nemocemi. 

Druhou polovinu ledna jsme zahájili zvesela, blahopřáním jubilantům, ozdobeným po téměř 

třech letech vystoupením dětí ze školní druţiny ZŠ Mutěnická za vedení vychovatelky paní 

Blaţkové. Bylo to opravdu milé a radost z vystoupení měli všichni – dovádějící děti i všichni 

je sledující návštěvníci oslavy. V jejím dalším průběhu jsme pak poblahopřáli pěti 

oslavenkyním a zejména osmaosmdesátileté Boţeně Benešové. 

 Po oslavě jsme se pro změnu, jak je zvykem, vzdělávali. Dr. Šubert rozšířil svou 

přednášku o generálu Sergeji Ingrovi i o téma, které nepřednesl v prosinci, o působení R. J. 

Malinovského v roce 1945 na Moravě – obě témata byla zajímavá. Poté přišel Ing. Čapek 

dokončit své cestopisné vyprávění o svém putování divočinou Botsvany a všechny potěšil jak 

zajímavými fotografiemi, tak jejich poutavým komentováním. Poslední den v lednu měl přijít 

Mgr. Resch se svou „Zimou na Drahanské vrchovině“, ale potkal se s bacilem a místo toho 

jsme „cestovali“ po internetu (náhradní termín máme domluven na 2. března ). 

 Na cestování jsme navázali přípravou na procházku do lesa – opět sice zaúřadovala 

nemoc, ale v povídání o houbách nahradil Mgr. Ševčíkovou její kolega Mgr. Antonín a bylo 

to i díky jeho podání také hodně zajímavé. Cestopisné zajímavosti Elišky Vackové trochu 

zkomplikovalo dočasně stávkující video, ale zorganizovaný náhradní program snad také nebyl 

k zahození …  

 Do digitária na hvězdárnu Brno vyrazilo 33 zájemců, kteří nelitovali – oba filmy o 

polární záři na Islandu a na severu Norska byly při promítnutí na kupoli velmi působivé a 

došlo i na animované vysvětlení podstaty tohoto jevu. Blok vzdělávacích témat pak uzavřel 

PhDr. Karnet připomenutím událostí v 80. letech po smrti Breţněva aţ do nástupu Gorbačova 

do nejvyšší funkce v tehdejším SSSR.  

 Přípravou na další akce, spojené se zábavou a zpěvem, bylo v úterý 14.2. Setkání 

s písničkou Karla Mifka, v jehoţ průběhu mj. představil svou novou „klubovou“ harmoniku. 

 Tolik dění v klubu do uzávěrky Informu a mám prostor informovat o připravovaných 

akcích. Tou první je uţ téměř tradiční koncert k MDŢ v sobotu 4. března od 14 hodin ve 

Společenském sále, tentokrát snad i s dalšími hosty  

 Po jiţ ohlášeném zájezdu do sklípku 30. března budou následovat poznávací zájezdy: 

- 27.4. do Těšan (kovárna), Bošovic (papouščí zoo), Ţarošic a Ţdánic (muzea), 

- 11.5. do Olomouce a na Svatý Kopeček u Olomouce, 

- 1.6. do Kroměříţe a Starého Města u Uh. Hradiště (Kovo zoo), 

- 29.6. do Nemojan - podrobnosti ke kaţdému zájezdu se budu snaţit uvést s předstihem . 

 Doufám, ţe jsem uspokojil zvědavost případných zájemců o naše zájezdy – 

přihlašování bude probíhat s dostatečným předstihem, nyní začínáme se sklípkem 30.3. 

 Uţ jenom stručně – pondělní cvičení pokračuje a páteční PC kurz na ZŠ Mutěnická 

byl 10.2. úspěšně obnoven – i přes krátkou dobu informování (vzhledem ke zpoţdění vydání 

lednového Informu) do kurzu přišli nejen jeho „staří“ návštěvníci, ale i dvě nové zájemkyně o 

informace …  

 Program i další informace a dokumentační fotografie najdete stále 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

