
Informace o akcích Senior klubu – červenec 2019 
 
 Druhou polovinu května otevřel Dr. Luděk Šubert připomenutím některých epizod 
z dlouhé historie Pražského hradu – většinou si ani neuvědomujeme, co vše se v jeho 
objektech odehrávalo a následně mělo vliv na život obyvatel státu. Jenom drobná poznámka – 
všichni známe pohled na Pražský hrad od Vltavy, ale neméně působivý je i pohled z opačné 
strany, z Petřínské rozhledny … 
 Poté byla v programu tradiční vycházka do Sherwoodu, ale protože ve dnech, kdy bylo 
venku chladno a nevlídno, bylo lépe v teple pod střechou, věnovali jsme čas hrátkám s pamětí 
– ukázalo se, že připravené testy a klipy přítomné nejen zaujaly, ale i pobavily, takže jsme se 
rozcházeli pozitivně naladěni … 
 Do takového příjemného rozpoložení pak přišla Mgr. Hanka Žaludová se svým 
neautorským čtením a připomenutím života a díla spisovatele Saint de Exupery – její hodinka 
v klubu je pro přítomné pohlazením na duši a podnětem k rozjímání a vzpomínání … Jen 
trochu jinak působila přednáška s hudebními ukázkami Mgr. Petra Škrance, který připomněl 
dvě zajímavé osobnosti téhož jména – Jaroslav Kvapil – starší byl mj. dramatikem a autorem 
libreta pro operu Rusalka, druhý byl hudebním skladatelem a pedagogem, působícím v Brně. 
 Červen trochu netradičně otevřela Eliška Vacková – tentokrát nás seznámila s historií 
a tajemstvími rudných dolů v Krušných Horách a poté s krásami Telče a jejího okolí. Z Čech 
na opačnou stranu zeměkoule nás pak zavedl Ing. Jelínek svým poutavým přiblížením 
osobních zážitků z cesty napříč Vietnamem – jsem rád, že v klubu máme štěstí na lektory 
s cestovatelskými tématy, kteří umí navíc posluchače svým podáním zaujmout i pobavit ... 
 V úterý 11.6. jsme o hodinu dříve než obvykle vyrazili do Jindřichova Hradce – cílem 
byly zajímavé expozice oblastního muzea včetně pohyblivého betlému pana Krýzy, některé 
pamětihodnosti města včetně překročení 15. poledníku, hrad a zámek po méně obvyklé trase a 
s usměvavou průvodkyní Barborkou a v pozdním odpoledni pak ještě spojení vodní opony a 
barevné hudby v jedné z pasáží města – prostě celodenní bohatý zážitek, za který účastníci 
organizátorce zájezdů Vlastě Jelínkové upřímně zatleskali … 
  Polovinu měsíce měl uzavřít svým historickým cyklem PhDr. Čejka, ale vzhledem 
k jeho rekonvalescenci jsme místo něj do klubu pozvali prvňáčky ze ZŠ Bzenecké, vedené 
paní Blankou Machkovou – pro děti to byla generálka před školní akademií, pro přítomné pak 
krásný zážitek, protože po aplausu děti s nadšením přijaly návrh zatancovat a zazpívat ještě 
jednou – dokonce to dokázaly i v alternativním obsazení rolí v Šípkové Růžence …   
 O akcích a událostech v klubu v závěru června si přečtete v Informu na začátku září a 
tak mám na tomto místě možnost poděkovat všem, kteří se na klubových akcích jakýmkoli 
způsobem podílejí a přispívají tak k pohodě i předávání zážitků a informací všem jejich 
návštěvníkům, a současně popřát všem čtenářům pohodové prožití letních měsíců, pokud 
možno s vyváženým poměrem tepla a dešťové vláhy, pěkné zážitky kdekoliv a shledání se ve 
zdraví opět nejpozději na začátku září – v bohatém programu v klubu pokračujeme …  
 V závěru opět připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem příchozím bez 
rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že jsou na ně všichni případní 
zájemci upřímně zváni – stačí přijít a nakouknut. Rádi přivítáme i ty, kdož by případně chtěli 
obohatit naše akce vlastní nabídkou, ukázkou svých aktivit či povídáním o jim známých 
kuriozitách a zajímavostech. 
 Program i další informace a 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). 
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