Informace o akcích Senior klubu – září 2022
Máme za sebou nejen léto, ale i první dva týdny v září a tak opět, vzhledem k termínu
uzávěrky poměrně časně, zkouším vyprodukovat pravidelný příspěvek do Informu.
Pokud je mi známo, návštěvníky či návštěvnice klubu nepotkalo přes léto nic
hrozného, naopak paní Havlíčková se stala koncem června očekávanou praprababičkou (viz
poslední Inform a informace o jubilantech) – za všechny všem upřímně blahopřeji. Na malé
klubovně a na lavičkách v okolí naopak probíhala občasná setkání, přispívající k udrţování
kontaktů, dokonce došlo i na občasné naturální zásobování zájemkyň medem, cuketami či
jinými produkty zahrady.
Klubová činnost začala 1. září poprázdninovým setkáním v klubovně, na které přišlo
k mému milému překvapení více neţ třicet zájemců o setkávání se. Po přivítání jsme se
vzájemně informovali o událostech léta, připomněl jsem nejbliţší klubové akce, zejména
zájezdy, a pak uţ se povídalo nad kávou a zákuskem.
Při prvním pondělním cvičení 5. září se sešlo nedočkavých devět cvičících a po hodině
protahovacích cviků jsme všichni konstatovali, ţe nám tento pravidelný pohyb a setkávání se
scházely a ţe se těšíme na další opakování i na další zájemce o přiměřený zdravý pohyb
(ilustrační foto dokumentuje poslední cvičení v červnu ).
Na úterní cestopisné zajímavosti, které přilákaly 18 diváků, Eliška Vacková vybrala a
připravila cestopisné pásmo o zajímavostech Švýcarska, čímţ doplnila a završila předchozí
několikeré povídání Mgr. Resche o této zemi.
Ve čtvrtek 8.9. pak mezi nás poprvé přišel nový lektor, Ing. Bc. Ota Blaţek se svou
audiovizuální přednáškou o historii a současnosti dechovky. Bohuţel kvůli technickým
potíţím se i přes velkou snahu nepodařilo zprovoznit ozvučení prezentace, ale přesto více neţ
dvacítka přítomných nelitovala – doprovodný komentář Ing. Blaţka k jednotlivým snímkům
byl tak zajímavý a vtipný, ţe všichni nejen souhlasili se zopakováním přednášky v novém
termínu, 6. října, ale budou se těšit i na další podobná vystoupení s hudební tématikou.
Víc uţ se toho před uzávěrkou Informu v klubu neudálo a tak zkusím připomenout i
další akce. Kromě cvičení se rozeběhly i čtvrteční konverzační kurzy angličtiny – dveře malé
klubovny jsou pro další zájemce stále otevřeny . Zářijový zájezd uţ je pasé a z říjnového
programu (viz tato stránka) připomínám zejména uţ téměř tradiční společný koncert
Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce a cimbálky Javor v sobotu 1. října od 14 hodin ve
Společenském sále Pálava, konaný při příleţitosti Dne seniorů. Hned další akcí pak bude opět
pletení košíčků z pedigu pod dohledem Hanky Ţaludové – přijďte si něco vytvořit .
Vzhledem k termínu 3.11. povaţuji za nutné připomenout i zájezd do sklípku "U
Jeňoura“ v Prušánkách - Nechorech – přihlásit se je nutné do 27. října (kvůli rezervaci míst).
Obrazně ve „hvězdách" je zatím moţný zájezd do hvězdárny Brno – zatím nevím, s jakým
předstihem bude zveřejněn program v digitáriu a zda bude v nabídce něco nového a
zajímavého v odpoledních promítacích časech.
Jak jsem psal uţ v září, začínám chystat program akcí v roce 2023 a přivítám případné
nabídky ke zpestření obsahu klubových akcí. V průběhu jara jsme takto přivítali Mgr. Resche
a máme za sebou i návštěvu další nové tváře mezi našimi lektory – Ing. Bc. Blaţka – a rádi
přijmeme i další … 
Závěrem opět připomenu, ţe je na kaţdém z čtenářů této stránky, zda si o našich
akcích bude jen číst nebo jestli mezi nás zavítá a přesvědčí se, jak dalece si 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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