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 Květnovou informaci o proběhnuvších akcích jsem obrazně ukončil v Mikulově 

popisem setkání s jezdkyněmi na koních na louce u jeskyně Turold – na nečekaný a krásný 

záţitek se docela obtíţně navazuje připomenutím akcí, probíhajících „jenom“ v klubovně. Ale 

takový uţ je ţivot …  

 Karel Mifek se v polovině května musel omluvit a místo jeho Setkání s písničkou 

proběhlo setkání s internetem prostřednictvím směsi videí a naučným i zábavným obsahem. 

Na blahopřání květnovým jubilantům uţ byl přítomen a tak jsme i s jeho podporou a 

doprovodem popřáli a zazpívali třem přítomným jubilantkám, mj. i dlouholeté člence týmu 

Senior klubu třiadevadesátileté Jaroslavě Studené. 

 V dalším týdnu jsme cestovali historií a Evropou – Luděk Šubert přiblíţil ţivot a 

význam osobnosti Louise Raduita de Souches pro Moravu a Brno a Mgr. Resch provedl 

zájemce o svou přednášku horami a průsmyky Švýcarska (a k potvrzení svých vzpomínek 

přinesl na ochutnání i pravý švýcarský sýr).  

 Květen uzavřela Hanka Ţaludová dalším pokračováním svého nekonečného seriálu 

neautorského čtení, ve kterém tentokrát přiblíţila ţivot a vloţenými ukázkami i dílo Jerome 

Klapky Jerome (mj. objasnila i původ jeho neobvyklého jména).  

 Začátek června patřil opět cestování. Nejdříve jsme po devíti letech vyrazili na prýgl, i 

kdyţ pouze v čtvrtinovém počtu oproti roku 2013 (tehdy dva autobusy, pronajatá loď, dva 

harmonikáři … ). Přesto to ale byl pěkný záţitek a příjemně proţitý den včetně toho, ţe 

jsme se střídavými úspěchy otestovali dostupnost lodní dopravy (bez problémů) a hradu 

Veveří (50% úspěšnost) pro vozíčkářky (podrobnosti a zkušenosti jsou na našem webu u 

fotoreportáţe). Po prýglu nás zavedla Eliška Vacková na prostřednictvím videa na pobřeţí 

Jiţní Afriky a Mgr. Resch provedl zájemce (včetně osmadevadesátileté paní Vančuříkové!) 

vesnicemi a městy Švýcarska, čímţ sice ukončil svou švýcarskou trilogii, ale máme od něj 

přislíbena další, nejen cestovatelská pokračování. 

 V době distribuce červencového (prázdninového) vydání Informu uţ budou naše 

ostatní červnové akce jen vzpomínkou (včetně návštěvy Nemojanského mlýna) a o jejich 

průběhu budu informovat aţ na začátku září. V září chceme vyuţít ještě příznivého počasí 

(doufám, ţe to s tříměsíčním předstihem nezakřiknu) k tomu, abychom uskutečnili ještě jeden 

zájezd 27.9. na archeologické naleziště v Mikulčicích a zámek Milotice. 

 Mezitím nás ale všechny čeká léto a tak přeji nejen všem návštěvníkům našich akcí, 

ale třeba i jen čtenářům této stránky jeho co nejpříjemnější proţití, počínajíc počasím (i s tím 

občasným a nezbytným svlaţujícím deštěm ) a končíc (jenom obrazně) návštěvou 

zajímavých míst a obohacujícími setkáními se známými i neznámými příjemnými lidmi či 

zvířaty v přírodě i jinde (nejen na louce u Turoldu ). 

 A na závěr opět připomenu či si přihřeji polívčičku – je na kaţdém, 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 (Slováci mají krásné rčení – „dobrých ludí se vela vmestí“… ). 

 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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