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 V červnu jsem na tomto místě přivítal začátek léta, ale dva letní měsíce jsou bohužel 
už za námi a tak se můžeme těšit pro změnu na babí léto a pěkný podzim …  
 Stručně se vrátím k akcím v závěru června – Dr. Šubert přiblížil přítomným historii 
známých českých hradů (mj. Konopiště, Kost … ) a Mgr. Karnet podobně připomněl 
významné okamžiky života Olgy Havlové, zejména její charitativní a nadační působení, na 
které se pomalu zapomíná … 
 V posledním týdnu se uskutečnila za relativně hojné účasti vycházka do Sherwoodu, 
spojená s příjemným posezením pod oblačnou oblohou, na kterou pak v podstatě navázal 
poslední „jarní“ výlet do Nemojanského mlýna, který také splnil očekávání účastníků ... 
počasí příjemné a akorát, u stolů se jedlo, pilo, povídalo, občas i trochu tiše v mysli přemítalo, 
při procházkách po areálu mlýna a zookoutku se „hodnotilo“, co nového po roce opět personál 
vybudoval, hrálo se divadlo a zpívalo, dokonce se i sportovalo a mládlo nejen při skákání 
„panáka“ (kolik ze současných dětí vůbec ví, co to je za hru?) a při využívání jiných 
sportovních pomůcek (viz fota na webu). Došlo i na tanec a na koupání několika jedinců 
v mlýnském rybníku (bohužel bez fotodokumentace). Radost jsme udělali i dvěma 
vozíčkářkám, které jsme vyvezli ze sídliště, a tak poděkování patří nejen organizátorce Vlastě 
Jelínkové, ale i všem přítomným za aktivní podíl na pohodovém průběhu zájezdu ...  
 Čas ale letí a mou další úlohou je seznámit čtenáře s hlavními klubovými akcemi 
v září. První z nich bude zájezd 21.9. po trase Mohyla míru, zámek Bučovice, zoo papoušků 
Bošovice (cena 280 Kč, odjezd v 8 hod., hlásit se je možno u Vlasty Jelínkové ale až od uterý 
12.9., protože Vlasta první týden v září nebude v klubu ani v Brně přítomna).  
 Druhou akcí pak bude už skoro tradiční Den seniorů na Vinohradech v pátek 29.9. od 
14 hodin „u pošty“ – po loňském docela nepodařeném vystoupení pozvané kapely tentokrát 
zahraje kapela Sebranka z Dražovic a opět vystoupí další hosté – přijďte se podívat …  
 A přijďte se podívat nejen koncem září k poště, ale i kterýkoli jiný klubový den na 
některou z našich akcí – po letní přestávce se začne opět cvičit ve společenském sále a jsme 
připraveni přivítat nejen nové zájemce o anglickou konverzaci nebo o základy či pokročilejší 
informace z oblasti počítačové gramotnosti. Rádi kohokoliv přivítáme i s nápadem na jiné 
klubové aktivity – malá i velká klubovna jsou zájemcům k dispozici … Začátek září je totiž 
mj. i období, kdy začínáme plánovat klubový program na příští rok, a tak je to i nejvhodnější 
doba přijít s něčím novým, co by obohatilo naši činnost a přineslo radost dalším 
návštěvníkům klubu … 
 
 Závěrem jako obvykle – další informace a především fotografie z klubových akcí 
najdete na webové stránce 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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