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Dávám se do psaní před uzávěrkou v polovině října, za oknem je ještě hřející sluníčko 

a za sebou máme docela akční průběh září a začátek října.  

Než zmíním konkrétní akce, připomenu ty pravidelné, na něž mi občas nezbývá 

prostor. Pokračují pondělní cvičení v sále, ve kterých se začínají objevovat noví zájemci či 

spíše zájemkyně o fyzickou aktivitu, přiměřenou seniorskému věku, stejně jako čtvrteční 

konverzační lekce angličtiny, přispívající svým průběhem a konverzačními tématy 

k předávání si pozitivní energie i vědomostí ze zajímavých oblastí lidské činnosti jako přidané 

hodnoty k vlastní jazykové výuce. Je to až k nevíře – cvičení „běží“ už od března 2011 (díky 

Milanu Siklenkovi a Elišce Čtvrtečkové) a angličtina od září 2014 (díky lektorce Jaroslavě 

Sobotkové) a oběma aktivitami postupně prošly už desítky zájemců o ně – a další jsou vítáni 

…  

 V polovině září zastoupil Karla Mifka v rámci Setkání s písničkou Milan Vaňura se 

svými klávesami a byla to pro přítomné zajímavá a nečekaná změna i doklad toho, jak si jsou 

muzikanti ochotni vzájemně se zastoupit. Poté jsme poblahopřáli a zazpívali šesti srpnovým a 

zářijovým oslavenkyním, zejména pětadevadesátileté Otýlii Veselkové. 

 Další týden byl zasvěcen historii – Luděk Šubert se věnoval působení Ernesta von 

Laudona na Moravě v průběhu jeho života a Bc. Michal Krejza přiblížil život Zity 

Bourbonsko-Parmské – a poslední týden září patřil zábavě. V úterý 27. jsme navštívili 

naleziště v Mikulčicích, zámek Milotice a větrný mlýn ve Starém Poddvorově, přičemž 

deštivé počasí nám bohužel zhatilo připravenou ukázku dravých ptáků ve voliérách i při jejich 

výcviku – snad někdy příště.  

Ve čtvrtek jsme při příležitosti Dne seniorů přivítali a pohostili v klubovně zástupce 

ZUŠ Zb.Mrkose, mladého, ale velmi šikovného harmonikáře Martina Šlegla, který si po 

několika sólových písních vyžádal přítomnost Karla Mifka a pak už to byl koncert dua dvou 

vzájemně se doplňujících harmonikářů, k nimž se po krátké chvíli podobně přidal i soubor 

Stará Líšeň, který poté vystoupil i samostatně. A v sobotu 1.10. proběhl další společný 

koncert Pěveckého sboru B.Hajnce a cimbálky Javor ve Společenském sále Pálava za účasti 

téměř padesáti diváků, z nichž se většina zapojovala do zpívání a v závěru i aplaudovala sólu 

Zdeňka Sedláře s cimbálkou (podrobnosti a fota z obou akcí jsou na našem webu). 

 Říjen jsme začali v klubovně pletením košíčků z pedigu a opakováním zajímavé 

prezentace Ing. Blažka o historii dechovky včetně již funkčního zvukového doprovodu – byl 

to příjemný zážitek pro všechny …  

 V dalším týdnu jsme potom cestovali s Eliškou Vackovou do Rudolfínské Prahy a  

PhDr. Lukáš Karnet zajímavým a objektivním způsobem připomněl historické období, v němž 

působil a dění ovlivňoval L.I.Brežněv. 

 V době šíření Informu do schránek začátkem listopadu budeme mít těsně před 

posledním zájezdem roku do sklípku „U Jeňoura“ v Nechorech a pomalu se začneme chystat 

na Mikuláše a další prosincové svátky – neseďte sami doma a přijďte si je užít společně  

V plném běhu je příprava programu akcí v roce 2023, ale případné nabídky či náměty 

ke zpestření jeho obsahu jsou z mé strany vítány kdykoli.  

 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).  

Ing. Luděk Hodboď 

luhod@seznam.cz , tel. 602 169 899 

http://www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub
mailto:luhod@seznam.cz

