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 Program klubu v druhé polovině září otevřel Luděk Šubert další etapou putování po 
českých hradech. Blahopřání jubilantům proběhlo mimořádně bez mé přítomnosti, ale jinak 
jako obvykle  – Eliška Vacková v mém zastoupení spolu s dalšími členy týmu vše zvládla a 
nejstarší přítomnou jubilantkou byla šestaosmdesátiletá Terezie Dobšíková. Hanka Žaludová 
v rámci svého neautorského čtení pak opět velmi zajímavě přiblížila život a ukázky z díla Ray 
Bradburyho, jednoho ze zakladatelů žánru sci-fi. 
 Přelom září a října proběhl ve znamení Dne seniorů – ve čtvrtek 26.9. v klubu 
k radosti padesátky přítomných hostů vystoupily děti ze ZŠ Mutěnická a žáci ZUŠ Z.Mrkose, 
na jejichž vystoupení pak navázal i jejich učitel Mgr. Petruk ukázkou svého úžasného umění 
ve hře na koncertní harmoniku; po nich pak přispěli k dobré pohodě písničkami i anekdotami 
členky souboru Stará Líšeň a poté v průběhu konzumace občerstvení i harmonikář Karel 
Mifek. V úterý 1.10. ve společenském sále více než šedesátce přítomných diváků včetně šesti 
vozíčkářů a vozíčkářek opět zahrála a zazpívala kapela Sebranka z Dražovic a v rámci jejího 
vystoupení v pauzách zatančily mažoretky ze ZŠ Mutěnická pod vedením paní Blažkové a 
členky souboru Carolka Brno pod vedením paní Kovandové – koncert skončil po téměř třech 
hodinách společným zpíváním přítomných až těsně před osmnáctou hodinou …  
 Ve čtvrtek 3.10. Ing. Čapek pokračoval ve svém vyprávění (Létající drahokamy 
Kolumbie) o svých výzkumných cestách do této jihoamerické země a o krásách její přírody. 
V dalším týdnu nás Eliška Vacková vrátila z Jižní Ameriky zpět domů, aby nám mj. přiblížila 
některé z hradů přemyslovského období i pohádkový hrad Bouzov, a PhDr. Čejka pokračoval 
připomenutím dalších historických událostí, souvisejících, i když nepřímo, se vznikem 
Československa, konkrétně událostí, předcházejících volbě Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu 
českým králem. 
 Jsem také rád, že mohu splnit svůj slib a pozvat zájemce na 3D představení v digitáriu 
hvězdárny, které se uskuteční ve středu 20. listopadu od 18 hodin pod názvem „Příběh 
nekonečných poutníků: Voyager“ – odjezd bude v 17 h a zájemci se mohou přihlásit jako 
obvykle u mne v klubu. Vstupné je 150 Kč, přičemž účastníci loňského představení mají 
vstup volný (podrobnosti o představení jsou na našem klubovém webu) – dlouho ale 
s přihlášením neváhejte, počet objednaných míst je omezen ...  
 Vzhledem k blížícímu se konci roku jsme zahájili přípravu programu klubu na rok 
2020 a tak se opět obracím na čtenáře Informu s výzvou i s prosbou – 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.  
 Závěrem opět konstatuji, 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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