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 Úvodem si musím posypat hlavu popelem a omluvit se – začátkem roku jsem něco 

prošvihl. Dne 2.2.1992 byl založen Senior klub a my jsme si mohli užít datum 2.2.2022 (před 

pěti lety jsme si to slavnostně připomněli i za přítomnosti předcházejících vedoucích klubu). 

Dodatečně tedy připomínám 30. výročí vzniku Senior klubu a využívám ho k tomu, abych 

poděkoval všem, kteří se na jeho činnosti v minulosti i současnosti podíleli a podílejí, a abych 

popřál všem návštěvníkům i účastníkům našich akcí, aby se nám dařilo za podpory ÚMČ 

stále obohacovat náplň činnosti klubu nápady, činnostmi, lektory, novými návštěvníky …  

 Vrátím se k informacím. Třetí týden v měsíci je tradičně věnován úternímu setkávání 

s písničkou za doprovodu Karla Mifka a poté jubilantům, nejinak tomu bylo v dubnu. 

Písničky přilákaly opět více zpěvuchtivých hostů, a při blahopřání jubilantům, které po 

covidové přestávce navštívil i pan starosta, byl také „plný dům“ – blahopřáli jsme deseti 

oslavencům, z toho dvěma devadesátníkům Ludmile Honkové a Milanovi Vaňurovi (po delší 

době zahrál při této příležitosti sobě i hostům v klubovně opět na klávesy) a zejména pak 

úžasné a čiperné osmadevadesátileté Janě Vančuříkové …   

 Luděk Šubert se poté vrátil zpět do historie a připomněl méně známé souvislosti života 

Albrechta z Valdštejna s Moravou – a my jsme vyrazili na „exkurzi“, související s historií – 

do Lednice. Počasí nám přálo a tak někteří toho po parku a pamětihodnostech nachodili 

docela dost – dokonce i lodní doprava byla vyzkoušena a na vystavených fotkách na webu je 

víc přírodních a jiných zajímavostí než cestovatelů … 

K tomu, abychom brali historické události vážně, výrazně přispěl i nový lektor, Bc. 

Vít Škornička, který začátkem května objektivně a fundovaně vysvětlil příčiny a souvislosti 

migrace zejména řeckých dětí v důsledku občanské války v Řecku po 2.sv.válce do řady zemí 

Evropy včetně Československa. Přiblížil i další osudy těchto dětí i dospělých emigrantů 

v druhé polovině 20. století včetně problémů při pokusech o jejich reemigraci zpět do rodné 

země a vysvětlil, proč u nás žije tolik potomků první vlny. K tématu přispěla i paní Sedlářová 

osobními vzpomínkami na řecké děti, které v té době v Krnově několik let učila. 

 Oživení přednášek představovalo i vystoupení pěti studentek SZŠ Merhautova pod 

vedením Mgr. Jany Eliášové. Přiblížily důležitost správné skladby výživy pro člověka včetně 

odlišností v seniorském věku – a pak si ověřily to, co uvázlo v paměti přítomných, krátkým 

testem, v jehož průběhu se pobavili a rozesmáli nejen testovaní, ale i školitelky – povídání 

v kroužcích pokračovalo ještě dlouho po ukončení akce. 

 Krátce připomenu košt vína 7.5. – podle mne se vydařil, potěšilo nás i mj. i 

popovídání si se senátorem Duškem u našeho „klubového“ stolu, také Milan Vaňura neodolal 

vábení klavíru a v přestávkách cimbálky na něm k radosti přítomných preludoval …  

 Druhý týden května byl zasvěcen opět cestování – nejdříve Eliška Vacková zájemcům 

ukázala zajímavosti Nilu a ve čtvrtek se za pěkného počasí vydali účastníci zájezdu opět na 

jih, do Mikulova – kromě zámku, města a jeskyně Turold si užili i setkání s jezdci na koních. 

 Potřebuji připomenout důležitou akci – ve čtvrtek 2.6. vyrazíme po několika letech 

opět na přehradu. Program plavby jsem vyvěsil už začátkem května na web, takže stručně – 

stačí se u mne jakýmkoli způsobem přihlásit, případně přijít před osmou hodinou k autobusu, 

který zájemce odveze do přístaviště – a zbytek dne si každý užije dle svých představ. Pobyt 

v Nemojanském mlýně 30.6. je také domluven, je třeba si jen naspořit 300,- Kč na pohoštění a 

přát si pěkné počasí  

 Opakuji se – je na každém, zda si o našich akcích bude jen číst v Informu nebo jestli 

mezi účastníky zavítá osobně a přesvědčí se, jak dalece si o akcích vymýšlím …  

 Program i další informace a dokumentační fotografie najdete stále 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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