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 Druhou polovinu února otevřelo masopustní veselí, na jehož průběhu se podíleli 
všichni přítomní. S úsměvem sledovali vystoupení „faráře“ Zdenka Sedláře, který se rozloučil 
s basou, připomenuvše jí mj. i minulé a očekávané události, poučná i zábavná byla i jeho 
modlitba za basu, která předcházela jejímu uložení do hrobu – a poté si už všichni užívali  
 Únorovému blahopřání jubilantům přálo i počasí a tak se v klubu sešlo více hostů i 
oslavenců - mezi sedmi přítomnými byla nejstarší oslavenkyní paní Květa Pokorná a jubilanti 
si odnesli celkem 5 dárkových balíčků. Na závěr oficiální části všichni přítomní poblahopřáli i 
starostovi PhDr. Jiřímu Čejkovi k jeho nekulatým narozeninám. 
 Dr. Šubert pokračoval v přibližování historie českých hradů a jejich budovatelů i 
vlastníků, tentokrát šlo o méně známé objekty, a Bc. Michal Krejsa se zajímavě rozpovídal o 
mládí a dospívání rakouského císaře Josefa II a bylo to natolik zajímavé a informačně bohaté, 
že si téma rozdělil na dvě části – je na co se těšit. 
 Mgr. Petr Hrouda přišel opět po roce s mykologickou problematikou, zaměřenou na 
zvláštnosti oblasti Hodonínska. Přítomným přiblížil vývoj této oblasti Moravy od středověku, 
kdy nejen že nebyla pokryta lesy, ale převažoval na ní neúrodný písčitý povrch s přesypy. Až 
v průběhu 19. století začala být oblast využívána – proto zde převažují hospodářské lesy, 
převážně borovicové a dubinové, což ovlivňuje i skladbu hub, rostoucích v symbióze s těmito 
druhy stromů.  
 Se zajímavou přednáškou o podstatě a souběžnou praktickou ukázkou uplatňování 
arteterapie přišla paní Áda Rosin Ulčáková a dokázala zaujmout všechny přítomné. Podobně 
informativní a přínosný obsah mělo i vystoupení paní Pokorové o zdravotních pomůckách pro 
nejrůznější zdravotní potíže a obtíže. 
 V rámci oslavy MDŽ v klubu přišli zahrát na harmoniku dva žáci ZUŠ Z.Mrkose a 
byli za to odměněni zaslouženým potleskem. Obsluhy přítomných žen se ujali dva mužští 
členové týmu a za doprovodu harmoniky Karla Mifka kmitali se džbánky vína a po přípitku 
pak i s chlebíčky a konvičkami s kávou  Zvládli i následnou očistu jimi rozneseného nádobí 
(pod heslem „co jste si roznesli, to si i umyjte“), přičemž byli stále pod přísným dohledem 
kuchařinek. Při odchodu pak každá z přítomných žen dostala karafiát, na jehož koupi opět 
přispěl tradiční sponzor - i touto cestou mu patří poděkování  
 V rámci cyklu Krásy naší vlasti Eliška Vacková přiblížila zajímavosti Českého ráje a 
Moravského krasu a polovinu března pak uzavřelo obvyklé blahopřání jubilantům (mj. si opět 
odnesli čtyři dárkové balíčky), mezi něž patřila mj. jak nejstarší jubilantka Irma Střelcová (89 
), tak i jediný muž – Milan Vaňura (86). 
 
 A zbývá mi už jen prostor seznámit zájemce s poznávacími zájezdy – netradičně 
v pátek 27.dubna zájezd do Mikulova (odjezd v 08.00, předpokl. příjezd v 18 h, cena 220 Kč) 
a relativně brzy poté 15.5. zájezd do Velkých Losin (zámek a ruční papírna – odjezd 7.30, 
návrat okolo 19.h, cena 270 Kč) – paní Vlasta Jelínková se už těší na všechny zájemce . 
 
 Rád opakovaně připomínám (zdá se, že má slova padají na úrodnou půdu ), že 
všichni zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, přístupné všem příchozím. Další informace 
a fotografie z klubových akcí najdete na odkazu 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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