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 Druhou polovinu ledna otevřel Dr. Šubert pokračováním svého „cestování“ po 
českých hradech a seznamování s méně známými zajímavostmi z historie hradů i našeho státu 
– rádi jsme ho mezi sebou opět přivítali stejně jako dva dny poté Mgr. Karneta, který přišel 
dokončit připomenutí významných událostí ze stoleté historie Československa. Byla to pro 
přítomné o to zajímavější, že většinu z připomínaných událostí (začalo se šedesátými léty) už 
si nejen pamatovali, ale sami je i prožívali … 
 Z historie do krásné, i když poněkud vzdálené přírody nás v závěru ledna přenesl Ing. 
Čapek, když nám přiblížil jedinečnost kolumbijské přírody co do četnosti druhů i endemitů i 
své zážitky z cest, fotografování a poznávání místních lidí i (zejména) ptáků vzhledem ke své 
odbornosti. A aby žádný ze smyslů návštěvníků klubu nepřišel zkrátka, díky klavíru a umění 
Milana Vaňury si poté při další akci přišly na své jak sluchové orgány při poslechu krásných 
melodií, tak i mysl přítomných při vnímání jeho doprovodných, převážně humorných 
komentářů a vzpomínek na muzikantské mládí … 
 V únoru na uvedené kulturní zážitky navázala jak Mgr. Hanka Žaludová přiblížením 
života amerického spisovatele arménského původu Wiliama Saroyana i čtením ukázek z jeho 
děl, tak poté i velmi osobitým přiblížením svých zážitků z cesty za poznáním pralesů Sumatry 
paní Marie Bajerová (jenom na okraj – uvedenou cestu podnikla krátce před svou šedesátkou, 
kterou v pralese i oslavila ). 
 Ze Sumatry zpět do střední Evropy vrátila návštěvníky klubu Eliška Vacková, když 
v rámci svého zprostředkovávání krás naší vlasti přiblížila málo známou rybníkářskou oblast 
Poodří na severu Moravy a poté jakoby v kontrastu některé ze zajímavostí a kuriozit Šumavy. 
 První polovinu února uzavřely hrátky s pamětí, zprostředkované Ing. Hodboděm jako 
náhrada za pokračování seriálu PhDr. Čejky, který si v době své plánované přednášky užíval 
zaslouženou dovolenou. A protože odborníci tvrdí, že stavu mozku prospívají jakékoli fyzické 
aktivity a pohyb, zahrnovaly hrátky s pamětí nejen různé rébusy a úlohy, ale byly proloženy i 
hrátkami s kolíčky a pivními tácky, při nichž se přítomní i pobavili a zasmáli (sobě navzájem 
) – snad se to podaří i příště …  
 Kromě komentování již proběhlých akcí přidávám i informace o těch připravovaných 
– cílem zájezdu 30. dubna bude zámek Kunín a výroba gobelínů ve Valašském Meziříčí 
(cena 270,- Kč), cílem zájezdu 14. května bude zámek Valtice včetně návštěvy barokního 
divadla, bylinkové zahrádky a muzea (cena 340,- Kč). Zápis zájemců na oba zájezdy bude 
probíhat při klubových akcích od začátku dubna (od 14.30). 
 Inspirován vystoupením paní Bajerové v klubu o jejích zážitcích v pralese a jejich 
následném vlivu na její život si dovolím v tomto místě vyzvat i další čtenáře těchto řádek, aby 
i oni případně přišli do klubu seznámit zájemce se svými osobními zážitky či znalostmi 
z různých oblastí své činnosti a přispěli tak k vzájemnému obohacování našich životů …  
 A na závěr opět připomínám či konstatuji, že všechny akce jsou přístupné všem 
příchozím 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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