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 Před měsícem vyslovené očekávání „normálního“ počasí mi zatím moc nevyšlo, spíše 

jde stále o aprílové (u PC sedím před velikonocemi). Podobně jak na houpačce jsme na tom i 

s některými akcemi v klubu – některé se daří více, některé mají odezvu a návštěvnost slabší. 

 Zatím se např. nedostavil předpokládaný nárůst zájemců o pondělní cvičení – stále to 

kolísá okolo desítky přítomných. V pondělí 11.4. jsem sice měl dva telefonické dotazy na 

místo konání, ale potenciální zájemci ho asi bohužel nenašli, snad příště  Upřímně obdivuji 

pětaosmdesátiletou paní, která od poloviny března chodí pravidelně a určitě mezi cvičenkami 

není jen do počtu. Víc cvičenců třeba přiláká očekávané oteplení na začátku května – a možná 

pomohou i mnou vlastnoručně upečené bramborové placky, které občas nosím do sálu pro 

radost a dobrou náladu …  

 S rostoucím zájmem naopak probíhají konverzační kurzy angličtiny, jejichž součástí 

se staly i víkendy s rodilými mluvčími v zajímavých místech Moravy nebo Vysočiny. 

 Zpět do března – Luděk Šubert pokračoval v dalším historickém cyklu, tentokrát o 

vojenských pevnostech, vybudovaných na našem území v polovině 18. století jako reakce na 

tehdejší vývoj vojenství. Poté jsme s téměř plným autobusem vyrazili do digitária hvězdárny 

na představení o málo známém Brně a jeho historii – a autorský film pracovníků hvězdárny 

všechny opravdu zaujal a mile překvapil. Poté jsme se pobavili nad směskou videí, kolujících 

po internetu, a zájemci nejen o sklípek Herbenka v Hustopečích, ale i o místní specialitu, 

mandlovku, ho navštívili téměř asi po třech letech společně s Vlastou Jelínkovou. 

 Začátek dubna byl výrazně ve znamení vzdělávacích akcí. Poprvé mezi nás zavítal 

Mgr. Pavel Resch, jehož nabídku na přednášky se zážitky z cest po Evropě jsem rád přijal, a 

zvědavi byli i návštěvníci klubu. Přišlo jich více než obvykle a nebyli zklamáni – nový lektor 

uplatnil své pedagogické zkušenosti a očekávané fotografie doplnil i zajímavými informacemi 

o Švýcarsku samém, jeho jazykovém složení i ekonomických aktivitách jeho obyvatel a osob-

ními zkušenostmi z opakovaných pobytů – je na co se těšit i příště, přesvědčte se sami. 

 Opakovaně jsme vyrazili do digitária hvězdárny, tentokrát s cílem pátrat po zdrojích 

vody ve sluneční soustavě. Promítání mělo být ve 3D (prostorovém) formátu, ale protože 

technika občas v souladu s Murphyho zákony dělá něco jiného, než je očekáváno, podívali 

jsme se „jenom“ na film, bez prostorového zážitku. Hvězdárna je ale velmi seriózní organiza-

ce a nechce své návštěvníky zklamat, proto jsem obdržel jako náhradu volné vstupenky, takže 

letos učiníme ještě jeden výlet na Kraví horu, někdy na podzim. 

 Na cestopis Mgr. Resche o švýcarských jezerech navázala videem s příběhem řeky Inn 

Eliška Vacková a poté jsem opět zprostředkoval „cestování“ po internetu. 

 V době seznamování se s obsahem této informace už budeme mít za sebou i výlet do 

Lednice a tak budou mít případní zájemci čas tak akorát přihlásit se na další poznávací zájezd 

12.5., tentokrát do Mikulova, jehož cílem bude nejen zámek a město samotné , ale i jeho okolí 

včetně jeskyně Turold. A blíží se nám i červen a dva zájezdy v jeho průběhu – na začátku 

června uvažuji (na popud jedné z našich návštěvnic) o zopakování plavby po přehradě (v ně-

kolika možných variantách) a program měsíce i první poloviny roku bychom měli uzavřít 

v tradičním Nemojanském mlýně. 

 Je jen na vás, jestli si o našich akcích budete jen číst v Informu nebo jestli mezi ná-

vštěvníky zavítáte i osobně a přesvědčíte se, jak dalece si o akcích vymýšlím …  

 Program i další informace a dokumentační fotografie najdete stále 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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