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 V době těsně před uzávěrkou se venku stále ještě přetahují zima s jarem o vládu nad 

počasím, ale v době vydání uţ snad bude příjemněji (i kdyţ apríl si rád zahrává … ). 

 Po setkání s písničkou jsme v únoru blahopřáli při jubilantech pěti oslavencům, mezi 

nimiţ byl po dlouhé době i muţ, čtyřiaosmdesátiletý Miloš Bureš. Nejstarší přítomnou 

oslavenkyní byla čiperná a stále pohodová a usměvavá šestaosmdesátiletá Věra Dvořáková a 

opět mezi nás přišly děti ze ZŠ Mutěnická i se svou vychovatelkou paní Šariskou. 

 Masopustní veselí bylo veselím, jak má být – začalo sice smuteční řečí pana faráře nad 

basou, prokládanou nezbytnými posilňovacími přípitky, ale po symbolickém uloţení basy do 

hrobu následovalo pohoštění (včetně lambruska, koblihy a čaje s punčem) i druţná zábava se 

zpěvem, kterou zpestřil Karel Mifek i ukázkou součástí svého kopaničářského kroje, s kterým 

procestoval (i se souborem) celý svět. V samém závěru pak vlasové „drbátko“ přispělo 

k vyvolávání příjemného mrazení a libých pocitů …  

 Velmi milé překvapení připravila Mgr. Soňa Fialová, která přišla s vyprávěním 

a fotografiemi ze svého tříměsíčního dobrovolnického působení v sirotčinci v Tanzánii a 

krátkého pobytu v rámci této doby na Zanzibaru – po skončení nebraly otázky konce …  

 Podobný záţitek připravil Dr. Luděk Šubert, který se na další přednášce rozpovídal o 

nových poznatcích o ţivotě a střídání Keltů, germánských kmenů a Slovanů na území Čech a 

Moravy v období dlouho před a po narození Krista (před a po začátku letopočtu). 

 Úspěšný byl i koncert ve společenském sále, pořádaný při příleţitosti MDŢ. Sloţení 

vystupujících bylo pestré a přilákalo kolem padesátky zájemců o dění. Po zahájení a přivítání 

opět došlo na krátké rozcvičení včetně instruktáţe o významu cviků pro boj s alzheimerem  

a po připomenutí se harmonikáře bylo rozcvičení ukončeno i uţ tradičním „ptačím tancem“. 

Pak nastoupily zejména rodiči očekávané a vyšňořené malé maţoretky pod vedením paní 

Blaţkové ze ZŠ Mutěnická – i přes krátkost vystoupení (jsou v počáteční fázi nácviku ) 

sklidily zaslouţený aplaus.  

 V další části zazpívali členové a členky Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce směs 

písní včetně skladeb Jaroslava Jeţka, přičemţ závěrečnou písní byla populární „Včera neděle 

byla“, doplněná refrénem reţiséra Trošky „s trenkami, bez trenek“ – část přítomných se 

k zpěvu refrénu za dirigování vedoucího SK přidala, ale smáli se skoro všichni přítomní. 

Poděkování karafiátem bylo symbolické a potlesk při odchodu sboru byl zaslouţený. 

 Závěr koncertu byl v reţii tria hudebníků cimbálky Javor, na několik skladeb 

doplněného mladým hráčem, vystupujícího s mandolínou a poté i s klarinetem. Následné 

hraní a zpívání tria bylo zakončeno dojímavým sólovým přednesem málo známé lidové písně 

jinak nezpívajícím basistou a také předáním symbolických karafiátů … 

 Následná oslava MDŢ v klubu byla pohodová, vylepšená pohoštěním  – vystoupili 

v ní ţáci ZUŠ pod vedením učitele Mgr. Leoše Kuby na klávesové nástroje a soubor Stará 

Líšeň za doprovodu tří kytar s písněmi Jaroslava Jeţka – a pak se povídalo a jedlo a zpívalo a 

rozdávaly se také symbolické karafiáty pro radost … 

 Po oslavě MDŢ jsme s Eliškou Vackovou cestovali po památkách Itálie – přiblíţila 

přítomným historii a vykopávky v Pompejích a v Syrakusách. 

 V době vydání Informu uţ budeme mít po zájezdu do sklípku a tak jen připomínám 

zájemcům poznávací zájezd 27.4. do Těšan (kovárna), Bošovic (papouščí zoo), Ţarošic a 

Ţdánic (muzea) – podrobnější informace jsou na letáku v klubovně a na webu. 

 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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