
ZNOVU DO SVĚTA  

Název článku je trochu zavádějící, Klub seniorů Háje ve Slezsku se nevydal do světa, ale vyrazil na další 

jednodenní poznávací zájezd po naší vlasti. Stalo se tak 7. září a vyjeli jsme si do Hodonína a do známé 

vinařské obce Čejkovice na Jižní Moravě. V Hodoníně jsme nejdříve navštívili Muzeum naftového dobývání a 

geologie. Od našich průvodců jsme se dověděli mnoho zajímavého o dobývání ropy, o tom, jak je tato 

nezbytná surovina pod zemí uložena a co všechno se z ní dá vyrobit.  Pravda, jeden z průvodců byl poněkud 

svérázný. Patrně byl spíše zvyklý na návštěvníky mladších ročníků. Neustále nás zkoušel různými otázkami a 

dokonce nás okřikoval, když jsme napovídali „zkoušenému“. To se některým z nás moc nelíbilo, ačkoliv výklad 

byl jinak velmi zajímavý a poučný. V Hodoníně, Masarykově to městě, jsme stačili ještě poobědvat a někteří 

si dokonce prohlédnout historickou část města. Vyfotit si sochu našeho prvního prezidenta bylo nezbytností.  

Pak už jsme se přesunuli do nedalekých Čejkovic, kde jsme měli domluvenou prohlídku Templářských vinných 

sklepů s degustací vína. Času nebylo nazbyt, proto jsme si známý Domeček T.G. Masaryka v této obci 

prohlédli jen zdáli. Stejně tak místní zámek, který dnes slouží jako hotel. Přesně ve 14.30 hodin jsme byli 

vpuštěni do „předsíně“ sklepa, kde jsme místní průvodkyní byli seznámeni s dlouhou a mnohdy trnitou 

historií sklepů. Obdivovali jsme na stěnách pověšené symboly templářů, a hlavně, obří skleněnou láhev na 

víno o obsahu 250 litrů. Sestupujeme poté do samotného sklepa. Nejdříve si prohlédneme celý sklepní 

prostor s řadou překrásně vyřezávaných historických sudů a archiv místních vín. Následuje degustace vzorků 

vín, na kterou se všichni hlavně těšíme. Tváříme se důležitě, kroutíme skleničkami, čicháme, koukáme proti 

světlu a ochutnáváme, jako bychom byli kdovíjakými znalci vín. Nicméně, vína byla skvělá a až na výjimky 

všem chutnala. Většinu z nich jsme si po prohlídce mohli koupit opět na povrchu v podnikové prodejně. 

Neváhali jsme a udělali si zásoby na dlouhé zimní večery. Tedy, pokud do té doby vydržíme a nevypijeme je 

dříve. Říká se, že: „Červené víno je mlékem starců“, tož proč si toho zkapalněného slunce s mírou neužít?  

Pak již autobusem firmy DEPO-BUS s.r.o. z Čavisova míříme k domovu. Je to náš „dvorní“ dopravce a s jeho 

službami jsme velmi spokojeni. Mají krásné autobusy a hlavně pohodové a spolehlivé řidiče. Autobus sice 

tentokrát nebyl zcela zaplněn, ale myslím, že těch 41 našich členů a členek mohlo být spokojeno. Jako vždy 

se můžete kouknout na fotografie z tohoto výletu na stránkách internetu:  https://senhaj.rajce.idnes.cz  
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