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 A máme tu konec prvního pololetí či začátek druhého, konec jara či začátek letního 

období – záleží na míře optimismu či pesimismu v každém z nás  Asi se nenajde nikdo, kdo 

by se na léto netěšil, návštěvníky akcí Senior klubu nevyjímaje. Byl by to ale z mé strany 

projev neúcty k organizátorům a lektorům, pokud bych zde nepřipomněl akce, které v klubu 

na přelomu května a června proběhly. 

 Na prvním místě se sluší připomenout poznávací zájezdy, připravené Vlastou 

Jelínkovou – díky ní nespočívají v pouhém „proběhnutí“ zámků či hradů, byť 

sebekrásnějších, ale významnou částí je vždy i seznámení s jinými zajímavostmi v dané 

lokalitě. V květnu to byl mj. například monumentální chrám svaté Markéty v Jaroměřicích, 

začátkem června pak výrobna čajů a bylinek v Čejkovicích a plavba po Baťově kanále v okolí 

Strážnice. Všichni účastníci včetně mne se vždy jen vezeme v autobusu a využíváme Vlastou 

připravený program, ale málokdo si umí představit, kolik času a úsilí Vlastu příprava každého 

zájezdu (včetně průběžného doplňování na poslední chvíli se odhlašujících účastníků 

náhradníky …) stojí – snad ji potěší naše a mé poděkování touto cestou …  

 Významně přispěli do našeho „jarního“ programu svými přednáškami i Ing. Jelínek a 

Dr. Šubert – první nám ve dvou částech osobními zážitky a fotografiemi přiblížil vzdálenou 

zemi s velmi zajímavou historií i současností – Mexiko, druhý nás pravidelně a postupně 

seznamuje se zajímavými stránkami naší historie, zhmotněnými do hradů a zámků i do života 

a osudů jejich majitelů, stavitelů i uživatelů …  

 Trochu jinak se „toulá časem“ Bc. Michal Krejsa – koncem května na komentovaných 

fotografiích přiblížil, jak se v čase vyvíjely a měnily Zábrdovice, což bylo o to zajímavější, že 

to mnohým z přítomných připomnělo Brno v době jejich mládí …  

 PhDr. Čejka v červnu uzavřel své seznamování s osudy manželek českých panovníků 

(poslední vzpomínanou byla Zita Parmská, manželka posledního rakouského císaře a 

nekorunovaného českého krále Karla I. – zemřela v exilu v roce 1989 …) a od září bude svým 

posluchačům přibližovat neméně zajímavé osudy manželek československých (českých) 

prezidentů … Eliška Vacková ve svém cyklu ukázala jiný pohled na Karlštejn i putování 

s Luďkem Munzarem k pramenům jedné z moravských řek – Dyji …   

 Poslední pravidelnou akcí, kterou chci připomenout, je měsíční blahopřání jubilantům 

– nechodí sice mezi nás všichni, kteří v daném měsíci na Vinohradech slaví své narozeniny, 

což je trochu škoda, ale i tak je to příležitost popřát těm, kteří přijdou, a především se 

společně pobavit a zazpívat si – poděkování za vytváření pohodových chvil náleží mj. i 

kuchařinkám v čele s Eliškou Vackovou a muzikantskému triu Martin Dobčák, Zdeněk Sedlář 

a Standa Třasák … a také dětem a vychovatelkám školní družiny ZŠ Mutěnická …  

 Drobná vzpomínka na pedigové pletení – Hanka Žaludová udělala radost paní 

Dvořákové, protože jí zakončila a přinesla hotový košíček – v klubovně díky tomu zavládla 

chvíle radosti a úsměvů, souvisejících mj. i s fotografií v minulém čísle Informu …  

 Na závěr si dovolím popřát všem čtenářům Informu pohodové prožití letních měsíců a 

načerpání sil a pozitivní energie do druhé poloviny roku. A informace na závěr – na 21.září 

chystá Vlasta Jelínková ještě jeden zájezd, proto si nenechte ujít zářijový Inform …  

 Závěrem jako obvykle – další informace a především fotografie z klubových akcí 

najdete na webové stránce www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte 

přímo u nás v době našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program). 
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