Malé ohlédnutí za letním semestrem Virtuální Univerzity třetího věku
Další téma je za námi, a proto mi dovolte, abych se s vámi podělil, co se během půl roku u nás odehrálo.
Studenti, navštěvující Virtuální Univerzitu třetího věku, úspěšně absolvovali kurz s názvem: Cestování
– co jste možná nevěděli. V šesti různorodých přednáškách jsme se mohli dozvědět nové informace a
oprášit ty, které jsme kdysi věděli  S lektorem, Ing. Petrem Štumpfem, Ph.D., jsme zavítali jednak do
exotických zemí, ale ani na tuzemské skvosty nezapomněl. Na konci každé lekce nás seznámila paní
Marie Rampulová s osobními zážitky, které ji potkaly na dobrodružných pobytech po celé zeměkouli
(jen namátkou: Čína, Afrika, USA a nespočet evropských zemí). Na posledním setkání se pan Ing. Jiří
Vavrečka rozpovídal nad každou promítnutou fotkou z pracovního pobytu na Kubě a ve Španělsku.
Oběma moc děkuji!
Následujícím tématem, pro které se studenti rozhodli, jsou Evropské kulturní hodnoty, kterým nás
provede doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. Kurz začne 9. října 2018. Podrobné informace naleznete
na webu Střechy a www.e-senior.czu.cz i v zářijovém Zpravodaji. Pokud vás název zaujal, budeme rádi,
když se k nám připojíte.
Každoročně, po letním semestru, vyrážíme na výlet. Tentokrát jsem si pro své „žáky“ připravil ryze
pestrý program. První zastavení bylo v Domašově (Barnsfather distillery), kde nás majitel likérky
provedl po své výrobně a nechal okusit hořkost i jemnost svých originálních likérů. Následující zastávka,
s komentovanou prohlídkou na téma Stálá expozice historie a archeologie Jesenicka, byla ve Vodní tvrzi
v Jeseníku. Poslední sladkou tečkou ve městě Jeseníku byla návštěva čokoládové manufaktury Xocolat.
„Zlatý hřeb“ výletu představoval areál Dolní Morava a výstup na samotný vrchol Stezky v oblacích.
Počasí, jak je vidět na fotkách, za které děkuji Josefu Kárníkovi, Květě Lučzewské a Aleně Višňovské,
nám vcelku přálo, proto doufám, že s úsměvem na rtu nebudu vzpomínat na výlet, jen já…  Na více
fotek se můžete podívat na webu Střechy a našem facebookovém profilu.
Jménem svým, ale i jménem studentů Virtuální Univerzity třetího věku, přejeme všem čtenářům
Zpravodaje pěkné, pohodové, slunečné a ničím nerušené prázdniny.
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