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 Po dvouměsíční přestávce jsme se sešli v klubu v úterý 4. září na poprázdninovém 
posezení u kávy a zákusku, což je především příležitost si vzájemně sdělit zážitky z letních 
měsíců a jiných zajímavých událostí  Po pravdě řečeno ale první akcí po letní přestávce 
bylo už pondělní cvičení ve společenském sále, v němž se sešla téměř třicítka pohybu 
chtivých osob obého pohlaví – měl jsem sice občas problémy si při předcvičování na některé 
jinak obvyklé cviky vzpomenout, ale díky nápovědě některých z přítomných jsme si nejen 
intenzivně zacvičili a zpotili se, ale především jsme se dobře naladili a zasmáli se  
 Ve čtvrtek 6. září Bc. Michal Krejsa navázal na svá předcházející témata a velmi 
zajímavým způsobem přiblížil život a význam rakouského císaře Leopolda II. i ve vztahu 
k českým zemím, byť jeho působení na císařském trůnu bylo relativně velmi krátké. 
 Eliška Vacková ve svém „putování“ po krásách naší vlasti přiblížila zajímavosti a 
zvláštnosti Lužických hor a aktuálně (vzhledem k zářijovému zájezdu do Kateřinské jeskyně) 
i zvláštnosti vzniku a poznávání tajemství Moravského krasu v jeho podzemí. 
 V rámci zářijového blahopřání jubilantům přáli přítomní osmi oslavencům, zejména 
pak Marii Kepákové a OtýliiVeselkové, slavícím jednadevadesátiny, především zdraví a 
pohodu – a pak už se hodovalo, zpívalo a veselilo se …  
 V neposlední řadě připomínám, že pokračují čtvrteční konverzační kurzy angličtiny a 
páteční kurzy počítačové gramotnosti – máte-li zájem, přijďte alespoň „nakouknout“ a pak 
uvidíte, jestli to pro vás může být přínosné  
 Paní Vlastě Jelínkové se podařilo dojednat mimořádnou exkurzi do studia České 
televize v Líšni (u Novolíšeňské), která proběhne ve středu 24. října ve dvou skupinách od 9 
a 10 hodin. Vstupné je zdarma, zájemci se mohou hlásit u Vlasty Jelínkové při akcích v klubu, 
tentokrát je ale nutno sdělit číslo občanského průkazu. 
 Z dalších plánovaných akcí rád připomínám blížící se zájezd do sklípku „U Jeňoura“ 
v Prušánkách – Nechorech ve čtvrtek 22.listopadu (odjezd ve 14 hodin, cena 300 Kč), na 
který je možno se u mne v klubu hlásit od začátku října. 
 Kromě toho řešíme možnost opětovné návštěvy hvězdárny Brno v závislosti na 
programu v jejím digitáriu – pravděpodobně také v listopadu, takže se nezapomeňte případně 
v průběhu října zeptat v klubu nebo se podívat na náš listopadový program v Informu. 
 Využívám také možnost veřejně poděkovat touto cestou členkám, podílejícím se na 
organizování a zajišťování akcí klubu, zejména Elišce Vackové a Vlastě Jelínkové, za jejich 
průběžnou pomoc a aktivitu i za to, že to se mnou stále ještě vydržely …  
 Protože se nezadržitelně blíží rok 2019, přináší to s sebou nutnost připravovat program 
akcí klubu s potřebným předstihem. Obracím se s touto informací zejména na ty čtenáře 
Informu, kteří by měli zájem přijít do klubu a seznámit přítomné se svými cestovatelskými 
zážitky, koníčky nebo jinými aktivitami, případně mohou předat kontakt na potenciální 
lektory – obohacení klubového programu přivítám nejen já, ale zejména zájemci o jednotlivé 
naše akce. 
 Na závěr čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opět 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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