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 Druhou polovinu října v klubu otevřela svou návštěvou MUDr. Miriam Ruberová – 
navázala na svou předcházející přednášku a věnovala se především objasnění problematiky 
šedého zákalu a možností jeho řešení, ale i zodpovězení dotazů přítomných posluchačů, 
kterých byla téměř plná klubovna. Takto optimisticky vzděláni jsme si pak užívali příjemných 
chvil v průběhu blahopřání říjnovým jubilantům, zejména pak stále usměvavému a 
pohodovému dvaadevadesátiletému Standovi Třasákovi …  
 Zbývající říjnové klubové akce byly obsahově velmi pestré – Dr. Šubert se věnoval 
dalším čtyřem českým hradům a zámkům, Mgr. Karnet připomněl nejvýznamnější události 
90. let minulého století (čas letí a mnozí z přítomných, mne nevyjímaje, zjistili, že na některé 
z tehdejších událostí už téměř zapomněli), paní Pokorová (Malkol) informovala přítomné o 
novinkách ve zdravotnických pomůckách a zejména o změnách ve způsobu jejich 
poskytování a proplácení od závěru tohoto roku – a měsíc pak uzavřela společná návštěva 
sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách, v němž jsme nejen hodovali a pili, ale především zpívali a 
to dokonce za doprovodu nevšedního tria – houslí, kytary a harmoniky …  
  Od lidových a vinařských písniček jsme na začátku listopadu obrazně přešli na druhý 
pól, ke klasické hudbě, když Mgr. Škranc připomněl slavné české opery, na což Eliška 
Vacková téměř stylově navázala přiblížením krásy Beskyd a připomenutím zajímavostí 
z období výstavby vranovské přehrady. 
 Místostarosta Bc. Krejsa poté velmi zajímavě přiblížil život významného a slavného 
vojevůdce českého původu, maršála Radeckého, působícího na přelomu 18. a 19. st. sice 
v rakouské armádě, ale vždy se hlásícího ke svému českému původu. Historii se měl věnovat i 
starosta PhDr. Čejka, ale ten se musel z účasti na přednášce omluvit a tak jsme pro zájemce o 
jeho vystoupení připravili s Eliškou Vackovou náhradní program … 
 
 Závěr roku se blíží, ale klubová činnost nepolevuje – o akčním závěru listopadu budu 
informovat v dalším čísle Informu a v tomto místě svého příspěvku si dovolím zájemce 
pozvat na naše prosincové akce (viz program). 
 Pokračuji v přípravě programu klubu na rok 2020, jeho první měsíce již máme 
naplánovány, ale i tak se obracím na čtenáře Informu s opakovanou výzvou – chcete-li se 
zapojit nebo znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by mohl přispět svým vystoupením 
k obohacení nabídky našich přednášek a ukázek, dejte mi, prosím, vědět – děkuji předem za 
všechny návštěvníky našich akcí.  
 Pro ty, kterým se Inform dostal do ruky poprvé, jenom připomínám, že klubové akce 
jsou přístupné všem příchozím bez rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a 
že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni – stačí přijít a nakouknut. Velmi rádi přivítáme i 
ty, kdož by chtěli obohatit naše akce ukázkou svých aktivit či povídáním o jim známých 
kuriozitách a zajímavostech. Pokračuje i sbírka dioptrických brýlí i všechny aktivity, uvedené 
v záhlaví měsíčního programu … 
 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 klubovně na Bzenecké 19 (viz program). 
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