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 Je to až k nevíře – už zase máme za sebou léto, v době distribuce tohoto čísla už 
bohužel asi i to „babí“ (já si ho v době psaní příspěvku, 10.9., ještě užívám ), ale to nebrání 
tomu těšit se na pestré říjnové akce (viz program). 
 Září jsme v klubu po letní přestávce a červnovém rozjezdu po koronavirové přestávce 
zahájili až nečekaně úspěšně a aktivně. Hned na první akci, poprázdninovém posezení (2.9.), 
jsme měli v klubovně takříkajíc „plný dům“, 36 účastníků, což překonalo naše očekávání a já 
musel vyběhnout do Alberta dokoupit další balení zákusků, abychom mohli pohostit všechny 
přítomné. Přítomní si toho měli tolik co povídat, že jsme se rozcházeli až téměř po dvou 
hodinách. 
 Podobně úspěšně proběhlo i první cvičení ve společenském sále, v němž se nás sešlo o 
třetinu víc, než průměrně chodilo cvičit v červnu (16). Cestopisné zajímavosti věnovala Eliška 
Vacková zajímavostem Tyrolska – putování po Brixenu, ledovcích, zámcích a hradech i 
připomenutí zvyků a zvláštností života místních obyvatel bylo opravdu poučné. 
 Po mnohaměsíční přestávce, v níž probíhala výuka na dálku podobně jako ve všech 
ostatních školách, se ve čtvrtek 9.9. sešli naživo v malé klubovně i účastníci konverzačních 
kurzů angličtiny pro seniory. Připomínám to zejména proto, že vítáni jsou kdykoli v průběhu 
roku všichni zájemci všech úrovní znalostí – přijďte si kterýkoli čtvrtek poslechnout průběh 
hodiny a pak se rozhodněte – nezkouší se a neznámkuje …  
 Poslední akcí, kterou zmíním, byla třetí a asi poslední letošní vycházka do Sherwoodu, 
která se uskutečnila za hojné účasti na mé pozvání jako náhradní program místo plánované 
přednášky pana starosty, který se kvůli své nutné účasti na jiné akci předem omluvil – užili 
jsme si slunečné počasí a příjemně se pobavili. 
 Na zájezd 14.9. do Dolní Kounice a Mor.Krumlova se přihlásilo téměř 40 zájemců, na 
exkurzi 15.9. na hvězdárnu polovina. 
 Je čas věnovat se připraveným akcím v říjnu. V rámci Dne seniorů na Vinohradech, 
který proběhne za podpory KVIC ve společenském sále „Pálava“ 2.10. od 14 hodin, zahraje a 
zazpívá cimbálová muzika Javor a spolu s ní vystoupí v přestávkách i country taneční 
skupiny Carolka (pod vedením Zuzany Kovandové). Věřím, že neodoláte a přijdete se nejen 
podívat, ale také si zazpívat a třeba i zatančit – cimbálka je připravena hrát a zpívat i na přání 
příchozích …  
 Připomínám i zájezd 7.10. do Kunštátu-Rudky (cílem je mj. jeskyně Blanických rytířů, 
Burianova rozhledna a modelová železnice) a dlouho odkládanou a očekávanou návštěvu 
14.10. ve sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách-Nechorech s obvyklým hudebním doprovodem 
harmoniky Karla Mifka. 
 Jsem rád, že se nám v září podařilo klubovou činnost obnovovat – jak budeme úspěšní 
i v dalších měsících, bude záviset mj. i na tom, zda přijmete naše pozvání a zda na naše akce 
přijdete …  
 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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