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 Druhá polovina září a začátek října byly nabity akcemi. Na zájezd do Dolních Kounic 
a Mor. Krumlova byl autobus téměř plný a za pěkného počasí jsme si prohlédli klášter, 
synagogu i zámek a odpoledne pak téměř všichni i nově zpřístupněnou expozici Muchovy 
Slovanské epopeje. Při zahájení exkurze na hvězdárně nás přivítal osobně senátor a „ředitel 
všech strojů“ Jiří Dušek a pak už jsme si vyslechli komentář průvodce při procházení 
zázemím hvězdárny a shlédli film v digitáriu – podrobnosti o obou akcích jsou na našem 
webu. 
 Blahopřání srpnovým a zářijovým jubilantům proběhlo po dlouhé přestávce a bylo 
teprve druhé v tomto roce – klubovna byla téměř plná a přítomní se pobavili a poblahopřáli 
zejména čtyřiadevadesátileté paní Marii Kepákové. Po oslavě proběhly dvě vzdělávací akce – 
Dr. Šubert opět pokračoval v putování po českých hradech a místostarosta Bc. Krejsa 
připomněl životní příběh císaře Františka Josefa I. (zatím jeho první část). 
 Přelom září a října byl věnován připomenutí Dne seniorů – nejdříve jsme ho oslavili 
v klubovně, v níž vystoupili žáci ZUŠ hrou na harmoniky a kytary (předem nepřipravené 
společné a spontánní vystoupení dvou věkově hodně vzdálených harmonikářů bylo úžasným 
zážitkem) a poté s půlhodinkou písniček i soubor Stará Líšeň. V sobotu si pak více než 
šedesát diváků ve společenském sále zpívalo s cimbálovkou Javor, užívalo si taneční 
vystoupení a kreace několika skupin souboru Carolka, vedeného Zuzanou Kovandovou, a 
nakonec prožívalo koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce, který vystoupil na 
Vinohradech po hodně dlouhé přestávce – program trval téměř tři hodiny a podrobnosti 
včetně fotografií opět najdete na webu (kdo tam nebyl, může litovat). 
 Z říjnových akcí považuji za vhodné připomenout zejména zájezd do Kunštátu 
(Jeskyně blanických rytířů) a na modelovou železnici v Křetíně, následující čtvrtek pak 
poprvé letos i do sklípku „U Jeňoura“, v jehož průběhu hrálo třicítce přítomných písničky 
všeho druhu dokonce kvarteto muzikantů – harmonikář, basista, houslistka a kytarista. To 
nelze popsat, je to nutno vidět – a tak se podívejte alespoň na fotografie opět na webu … 
 Z listopadových akcí připomínám zejména poslední zájezd do sklípku 4.11. (přihlásit 
se je možno či nutno u mne do konce října), blahopřání jubilantům, opět pletení košíčků 
z pedigu a zejména přednášku či besedu s paní doktorkou Ruberovou o očích (viz program). 
 Připravujeme i návštěvu představení v digitáriu hvězdárny, ale tam se musíme 
přizpůsobit nabízenému programu a tak to možná ještě nějaký čas potrvá. Podstatnější je ale 
prosincová akce ve společenském sále – po úspěchu společného vystoupení cimbálky Javor a 
Pěveckého sboru Bohuslava Hajnce na Den seniorů 2.10. je připravováno jejich další 
společné vystoupení na 11.12., tentokrát zaměřené zejména na vánoční koledy a jiné písně či 
melodie, vztahující se k adventu. 
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete jako vždy 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). Ještě jednou připomínám případným 
zájemcům o fotografie z proběhlých akcí v minulosti, že jsou u mne v počítači či na CD 
k dispozici k případnému vyhledání a zkopírování – stačí se domluvit … 
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