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 Druhou polovinu března otevřel Mgr. Škranc změnou programu – návštěvníkům své 
přednášky v úvodu vysvětlil, že ke svému překvapení nenašel hudební ukázky k původně 
zamýšleným skladatelům V. Petrželkovi a J. Kuncovi a tak místo nich věnoval pozornost 
současnému skladateli se širokým uměleckým záběrem – prof. Miloši Štědroňovi, mj. 
spoluautoru muzikálu Balada pro banditu. Poté jsme s Eliškou Vackovou prokázali schopnost 
improvizace v programu – místo přednášky omluveného pana starosty jsme se podívali na 
přírodní i turistické zajímavosti Švédska. 
 Poslední březnový týden byl pestrý – nejdříve Dr. Šubert věnoval pozornost méně 
známým hradům a zámku v Ploskovicích a poté jsme vyrazili na první letošní zájezd. Protože 
na chození po památkách bylo ještě chladno, touto akcí byla návštěva sklípku Herbenka, ve 
kterém se všichni zahřáli a pozitivně naladili vínem, zpěvem i pohybem. Eliška Vacková pro 
ty návštěvnice klubu, které se našeho „sklípkování“ nemohly zúčastnit, souběžně připravila 
náhradní program – ani v klubovně prý nebylo smutno …  
 Na hudební program ve sklípku pak první dubnové úterý navázal Milan Vaňura svým 
Posezením u klavíru, přičemž své preludování a povídání obohatil novým pomocníkem – 
elektronickým bubeníkem. A jelikož do svého koncertování zahrnul i známé písničky, 
v některých chvílích ho doprovázel sborový zpěv téměř všech přítomných …  
 Život není vyplněn jen zpěvem a tak po několika měsících zavítaly do klubu opět paní 
Pokorová s kolegyní z Malkolu, aby přítomné informovaly o novinkách ve zdravotnických 
pomůckách a jiných vymyšlenostech, ulehčujících zvládání nejrůznějších tělesných obtíží 
v pokročilejším věku … 
 V druhém dubnovém týdnu nejdříve Eliška Vacková přiblížila další zajímavosti naší 
vlasti, konkrétně čtyři moravské zámky a v zájmu vyváženosti i vodní svět Třeboňska a tzv. 
Českou Sibiř. PhDr. Čejka pak ve svém cyklu věnoval pozornost dalším zajímavým 
událostem, souvisejícím s historií Československa, konkrétně s působností pátera Antonína 
Koniáše při násilné rekatolizaci obyvatelstva a pálení zakázaných knih v Čechách v první 
polovině 18. století, což mělo negativní vliv na vzdělanost i kulturní vyspělost obyvatelstva 
v Čechách v dalších desetiletích ... 
 Stručně připomenu připravované zájezdy – 14. května bude cílem zámek Valtice 
(cena 340,- Kč), 11. června zámek Jindřichův Hradec (cena 290,- Kč) a 27. června již 
tradiční Nemojanský Mlýn, přičemž zápis zájemců na červnové zájezdy bude probíhat 
v klubovně po 14. květnu. 
 A protože mi zůstalo trochu tiskového prostoru, jenom stručně připomenu, že stále 
sbíráme dioptrické brýle (nejen v lékárně Dr. Maxe a v ordinaci MUDr. Rausové), cvičíme ve 
společenském sále a pomáháme zájemcům s počítačovou gramotností na PC učebně v ZŠ 
Mutěnická (viz program) a od září se připravujeme s lektorkou angličtiny na rozšíření nabídky 
konverzačních kurzů pro seniory – přijďte nakouknout, třeba zůstanete …  
 Na samý závěr 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. 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 klubu na Bzenecké 19 (viz program). 
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