Informace o akcích Senior klubu – červen 2018
V druhé polovině dubna jsme v klubu po měsíční přestávce přivítali Dr. Luďka
Šuberta s dalším pokračováním jeho cyklu „České hrady“ – bylo to shodou okolností
tentokrát většinou o méně známých objektech a o to zajímavější to bylo pro přítomné zájemce
o historickou tématiku. Z historie jsme se pak plynule přenesli do současnosti, abychom
19. dubna poblahopřáli dubnovým oslavencům – mezi devíti přítomnými byla nejstarší
oslavenkyní paní Jana Vančuříková, slavící úctyhodné čtyřiadevadesátiny  Rekordních bylo
i devět dárkových balíčků, předaných panem starostou jubilantům, a další „mimořádností“
byla i současná přítomnost tří vozíčkářek (jedna z nich patřila také mezi oslavenkyně),
svědčící o pohodě a přívětivé atmosféře v klubu … 
Poslední dubnový týden byl také akční – na úterý jsem si připravil ukázky z klipů
různého ražení, kolující po internetu (poněkud dramatický závěr nám připravil notebook,
který se nečekaně vypnul – naštěstí to bylo jenom dočasné, jako ochrana před přehřátím …) a
ve čtvrtek pak přišel pan starosta ke své tradiční besedě v klubu. V jejím úvodu nejdříve
objasnil důvody aktuálního dění na sídlišti (pokácení bílého topolu a výměna chodníku od OC
1 k ZŠ Mutěnická) a poté už reagoval na dotazy přítomných.
V netradičním dni, v pátek, proběhl první poznávací zájezd za řízení organizátorky
Vlasty Jelínkové do Mikulova – jeho cílem byly pamětihodnosti tohoto města (zámek a jeho
zahrada, památkové objekty na náměstí a Dittrichsteinská hrobka) a účastníci si ho díky
obsahu i krásnému počasí opravdu užili.
Akce na začátku května byly mimořádně ovlivněny tím, že na dva úterky po sobě
připadly sváteční dny bez klubových akcí. Ve čtvrtek 3.5. přišla do klubu ke své první
přednášce MUDr. Ruberová s problematikou péče o oči a některých onemocnění očí, částečně
souvisejících s věkem – zajímavé téma přilákalo do klubu téměř třicet posluchačů a paní
doktorka všechny zaujala nejen svým poutavým výkladem, ale i žertovnými vložkami a
příklady, kterými jinak vážné téma odlehčila – určitě ji v klubovně opět rádi přivítáme
s pokračováním jejího výkladu.
V sobotu 5.5. využili pravidelní návštěvníci klubových akcí pozvání od pana starosty
na Výstavu vín v novém společenském sále – v průběhu dopoledne si užívali v krásném
počasí ochutnávku vín, klobásky různého druhu k zakousnutí a v neposlední řadě i poslech
cimbálky, kterou v době jejího odpočinku doplňovali vlastním zpěvem …
Ve čtvrtek 10.5. měl PhDr. Čejka vzpomenout osudy manželky dalšího
československého prezidenta – náhoda tomu chtěla, že na květnové dny „vyšel“ pohnutý a
dramatický život manželky Ludvíka Svobody. Musel se ale omluvit pro pracovní jednání na
magistrátu, takže na toto zajímavé téma si počkáme do 14. června …
V informační části připomenu poslední červnový zájezd 28.6. do Nemojanského
mlýna, kterým se rozloučíme s prvním pololetím roku 2018 v klubu před prázdninami …
Minulý měsíc jsem se zmínil o určitém útlumu ve sběru dioptrických brýlí, načež jsem
byl telefonicky dotazován, kde je možno je odevzdat (v lékárně Pálava, v ordinaci MUDr.
Kočího nebo přímo v naší klubovně). Díky tomu jsem si uvědomil, že čas od času musím
některé informace opakovat pro nové čtenáře Informu, a současně mne potěšilo, že kontaktní
údaje, uváděné na konci mé rekapitulace klubových aktivit, jsou účelné a jsou využívány 
Na závěr opět připomínám, že na klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou
na ně upřímně zváni všichni zájemci. Další informace a fotografie z klubových akcí najdete
na odkazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době
našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program).
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