Jeden semestr za námi a další před námi.
Dne 29. 5. 2014 absolvovali studenti VU3V závěrečný seminář. Hostitelské role se ujalo
konzultační středisko Vyškov. Kolem stovky studentů z různých středisek se sešlo v budově
knihovny Karla Dvořáčka. Hostitelé pro nás připravili bohatý kulturní program, informovali
nás o právě skončeném letním semestru a nastínili, co nás čeká do budoucna.
Manažerka VU3V Ing. Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze se zmínila,
že nejstarší studenti jsou narozeni v roce 1920. Těmto studentům patřilo uznání a potlesk.
Je pravda, že na studium není nikdy pozdě  Po skončení oficiální části se naše
„parta“ vydala směr Macocha. Pohled do útrob nejhlubší propasti v České republice
s hloubkou více než 138 metrů je opravdu úctyhodný. Prohlídka jeskyní začíná v prostoru
Předního dómu, jehož vchod hlídá největší stalaktit jeskyní - Strážce. Za Stalagmitovou
chodbou klesá dno jeskyně do Zadního dómu, odkud jsme se dostali až na dno Macochy, kde
končí tzv. Suchá cesta. Pokochali jsme se pohledem na dno propasti, na Horní a Dolní jezírka,
která napájí říčka Punkva. Od tohoto okamžiku přišla na řadu tzv. Mokrá cesta - plavba
na loďkách po podzemní Punkvě. Vodní dómy mezi dnem Macochy a Pustým žlebem jsou
výsledkem činnosti mocného proudu vody, která si tudy pod tlakem hledala cestu na povrch.
Pokud jste ještě Macochu nenavštívili, tak studenti Virtuální Univerzity třetího věku ji vřele
doporučují. Přestože celou dobu pršelo, výlet jsme si krásně užili a už se těšíme na další.
Fotky jsou toho důkazem 
Ještě bych rád upozornil, že další semestr budeme otevírat kurz s názvem: Baroko v Čechách,
který začne v říjnu. Sledujte prosím zářijový a říjnový Zpravodaj a www.strecha-vrbno.cz,
kde nejdete bližší informace. Pokud vás kurz zaujal, neváhejte a přijďte mezi nás, rádi
přivítáme nové studenty 
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