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 Léto uběhlo jako voda, které bylo i letos v některých místech bohužel proklatě málo, a 
2. září jsme otevřeli další „školní rok“ v Senior klubu stylově, pondělním cvičením. I přes 
dešťovou přeháňku se nás sešlo téměř třicet (a 9.9. pak ještě více) – kromě protažení se jsme 
se pobavili i společným vzpomínáním na to, které cviky jsme přes léto zapomněli …  
 Úterní poprázninové posezení pak naplnilo klubovnu těmi, kdož se chtěli podělit 
s ostatními o své letní zážitky, navíc nad kávou a zákuskem … , a ve čtvrtek už jsme začali 
„naostro“ – přednáška Bc. Krejsy o kancléři Metternichovi mnohým z nás zajímavým 
způsobem rozšířila možná poněkud jednostranné znalosti o tomto významném politikovi 19. 
století. 
 Čtvrtečnímu odpoledni ale předcházela dopolední konverzační angličtina pro seniory, 
vzhledem k rostoucímu zájmu poprvé ve třech skupinách – o tom, s jakou radostí se účastníci 
sešli, můžete soudit i z dokumentačních momentek na webu. Další novinkou v této oblasti je 
skutečnost, že péčí lektorky byla pořízena do klubovny i nová moderní tabule – učení slovíček 
a mluvnice teď půjde úplně samo …  Pro zajímavost – s velkým úspěchem proběhly už dvě 
víkendové akce s rodilými mluvčími, další je připravována i na letošní podzim do Jeseníků … 
 Druhý týden byl zasvěcen vlastivědě a historii – Eliška Vacková přiblížila další 
zajímavá místa naší vlasti (Jeseníky s Pradědem a poutní místo Vranov u Brna) a PhDr. Čejka 
poté připomněl další významné události, související se stoletím existence Československa.  
 Vzhledem k uzávěrce Informu i mé týdenní nepřítomnosti v klubu budu o dalším dění 
v klubu informovat opět za měsíc – z připravovaných akcí v říjnu si dovolím připomenout 
Den seniorů na Vinohradech (v úterý 1.10. v novém společenském sále – viz program a 
upoutávka), připravovaný společně s KVICem, a na konci měsíce posezení ve sklípku „U 
Jeňoura“ v Prušánkách (ve čtvrtek 31.10., 290 Kč, přihlášky u mne v klubu do 24.10.).  
 Blíží se také listopadová návštěva 3D představení v digitáriu Hvězdárny Brno (zváni 
jsou především ti, kteří byli v loňském roce ochuzeni kvůli technické závadě o očekávaný 
zážitek, ale i ostatní zájemci až do naplnění autobusu – sledujte náš web … ).  
 Závěrem opět 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 případně chtěli 
obohatit naše akce vlastní nabídkou, ukázkou svých aktivit či povídáním o jim známých 
kuriozitách a zajímavostech. Pokračuje i sbírka dioptrických brýlí … 
 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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