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 Druhá polovina března byla v klubu poněkud zvláštní – Dr. Šubert se omluvil a místo 
jeho toulek do historie se přítomní bavili při náhradním programu – sledování krátkých videí, 
kolujících po internetu. Poté, ač na začátku jara, přesto ale v době vlny mrazů se s námi Mgr. 
Ševčíková „toulala“ po Vysočině a přibližovala nám její zajímavé a méně známé houby. 
 Na jarní výstavu patchworku jsem se nedostal, ale paní Spurná i s ostatními 
vystavovatelkami byly podle jejího vyjádření velmi spokojeny s návštěvností a se zájmem o 
výsledky jejich práce. 
 Poslední březnové úterý Bc. Krejsa dokončil druhou část své přednášky o plodném 
životě a významných rozhodnutích císaře Josefa II., na níž pak navázal čtvrteční první letošní 
zájezd – návštěva sklípku Herbenka v Hustopečích. Několika větami přiblížit čtyřhodinové 
dění a zábavu účastníků je velmi obtížné – mohu jen doporučit podívat se na momentky na 
webu nebo ještě lépe, pozvat k účasti na další podobné akci na podzim …  
 Duben otevřela neaprílově Hanka Žaludová svým dalším neautorským čtením, v jehož 
průběhu přiblížila život a dílo Oscara Wildeho včetně několika ukázek z jeho tvorby. Mgr. 
Škranc bohužel nemohl přijet a tak v době pro jeho přednášku (náhradní bude 7.6.) se 
přítomní opět bavili při sledování internetových zajímavostí a šotů. 
 V rámci cyklu Krásy naší vlasti Eliška Vacková přiblížila zajímavosti některých 
objektů Liberce a především pak zajímavosti, doprovázející projekt a budování vysílače a 
hotelu na vrcholu Ještědu. V další části pak přiblížila historii a aktuální stav méně známých 
hradů či jejich pozůstatků (Budyně n. Ohří, Pravda, Haznburk, Křečov a Petrohrad). 
 PhDr. Čejka se pomalu blíží k závěru svého seriálu o manželkách československých 
prezidentů – život Boženy Novotné, roz. Fridrichové, manželky Antonína Novotného, byl 
v podstatě prost výrazných událostí, nepočítaje dvanáctileté období manželky prezidenta, 
svého manžela přežila o pět let (1910 – 1980). 
 V informační části připomenu červnové zájezdy – 5.6. Litomyšl a Nové Hrady a 28.6. 
opět Nemojanský mlýn – na zájemce se bude od poloviny května těšit organizátorka Vlasta 
Jelínková. 
 Občas bývám dotazován na možnost získání fotografií z našich akcí, zejména zájezdů 
a blahopřání jubilantům – kromě toho, že jsou vystavovány asi dva měsíce na našem webu, 
jsou vystavovány asi 14 dní i ve fyzické podobě v klubovně, kde si mohou zájemci objednat 
jejich kopie. Kromě toho je k dispozici i jejich archiv, takže případní zájemci se mohou se 
mnou spojit a můžeme je případně společně dohledat …  
 Jsem rád, že šachisté využívají páteční podvečery v naší klubovně ke své činnosti – i 
když jsem se zatím mezi ně ještě nedostal. Pondělní cvičení navštěvuje okolo 40 cvičenců, 
převážně žen – muži se asi věnují pohybu jinde a jinak …  Podobně stále pokračují oba 
čtvrteční konverzační kurzy angličtiny pro seniory a naše lektorka se už připravuje na 
zahájení dalšího ročníku v září. Také v pátečním PC kurzu se občas objevují noví zájemci o 
informace nebo o konkrétní rady – prostě stačí si vybrat a přijít třeba se jen podívat …  
 Určitý útlum se naopak projevuje ve sběru vyřazených a nepoužívaných dioptrických 
brýlí na našich sběrných místech – asi jsme už sídlištní zdroje vysbírali … 
 
 Na závěr opět připomínám, že na naše akce, přístupné všem příchozím, jsou upřímně 
zváni všichni zájemci. 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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