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 Druhou polovinu září otevřel Dr. Luděk Šubert připomenutím historie dalších čtyř 
českých hradů – přednášku měl ztíženu absencí obvyklého diaprojektoru, ale jako zkušený 
pedagog i historik situaci úspěšně zvládl. 
 Ve středu 19. září se uskutečnil mimořádný půldenní zájezd do Kateřinské jeskyně. 
Krátce před odjezdem do Brna postihla jednu z účastnic indispozice, ztěžující jí chůzi, takže 
bylo nutno přivolat zdravotnickou záchrannou službu – po jejím příjezdu a kontrole 
zdravotního stavu byla pacientka převezena k dalšímu ošetření do nemocnice v Blansku. 
 V předposledním dílu svého cyklu PhDr. Čejka připomněl základní údaje 
ze životopisu Gustáva Husáka a poté už věnoval pozornost osudům jeho dvou manželek. 
 V úterý 25. září proběhla oslava Dne seniorů v klubu. V klubovně byl „plný dům“, 
vystoupení dětí – hráčů na harmoniku pod vedením Mgr.N.N.Petruka ze ZUŠ bylo milé a 
půvabné, ochotníci Senior klubu za režisérského vedení Zdeňka Sedláře pobavili stejně jako 
Vlasta Jelínková svou „zpovědí seniorů“ a k pohodě přispěli i všichni přítomní členové 
souboru Stará Líšeň připomenutím písní z minulého století za doprovodu kytarového tria. Po 
nezbytném pohoštění si pak všichni s chutí zazpívali za podpory harmonikáře Karla Mifka.  
 Ve čtvrtek 27.září proběhla oslava Dne seniorů na Vinohradech, vzhledem k nejistému 
počasí poprvé v novém společenském sále na Bzenecké ulici. To sice poněkud snížilo její 
návštěvnost náhodnými průchozími v prostoru mezi OC1 a OC2, ale na druhé straně přineslo i 
klady. Muzikanti z dechovky Sebranka si pochvalovali sál a jeho přijatelnou akustiku, plochu 
pro taneční vystoupení využily nejen tanečnice, kterým Sebranka „rozehrála“ nohy do rytmu, 
ale dokonce i vozíčkářky, které ukázaly, že i na vozíku lze vyjádřit radost z pohybu a ze 
života . To pak potvrdily i děti z tanečních skupin country tanců souboru Carolka Brno, 
které pod vedením Zuzany Kovandové dosahují úspěchy v republikových soutěžích a svým 
vystoupením v závěru více než dvouhodinového programu potěšily přítomné (fota viz web ) 
 Z říjnových akcí bylo zajímavé a poutavé další neautorské čtení Mgr. Hanky Žaludové 
a seznámení s dílem Ludvíka Aškenazyho i přiblížení života a díla brněnských hudebníků, 
Václava Kaprála a jeho dcery Vítězslavy Kaprálové prostřednictvím Mgr. Petra Škrance. 
 Eliška Vacková ve svém „putování“ po krásách naší vlasti přiblížila zajímavosti 
Beskyd a západních Čech, konkrétně Plzeňska a Klatovska. PhDr. Čejka se vzhledem 
k časovému zaneprázdnění omluvil ze své přednášky a v rámci náhradního programu jsme se 
podívali na krásy a zajímavosti Kanady. 
 Z listopadových akcí připomínám především zájezdy do sklípku „U Jeňoura“ ve 
čtvrtek 22.11. (odjezd ve 14 hodin, cena 300 Kč) a ve středu 28.11. do Hvězdárny Brno na 
představení Hvězdný cirkus 3D, s využitím nové technologie, umožňující prostorové 
vnímání děje (odjezd v 17 hodin, zlevněné vstupné 150 Kč) – na oba je možno se přihlásit u 
mne v klubu při klubových akcích, v případě sklípku nejpozději do 15.11. 
 Za pozornost určitě stojí i další akce, např. přednáška s besedou prof. MUDr. Špinara, 
CSc., přednosty Interní kardiologické kliniky FN Brno k problematice včasné diagnostiky 
srdečních selhání v úterý 6. listopadu a předvánoční výstava patchworkářek 23.-24.11.  
 
 Na závěr čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opakovaně připomínám, že naše 
klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni. 
Program a případně 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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luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899 

 

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

