Ohlédnutí za uplynulým semestrem
Vážení čtenáři Zpravodaje, v dubnu jsme ukončili dva kurzy VU3V v letním semestru. Prvním byl
Včelařský rok, do kterého se přihlásilo deset posluchačů, druhým Čínská medicína v naší zahrádce,
která zaujala pět zájemkyň. Ani jedna skupina zajisté nelitovala 
Za celou dobu existence Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která u nás ve Střeše běží
nepřetržitě od roku 2012, jsme absolvovali již jedenáct témat (a jednou zopakovali kurz o Čínské
medicíně). Tématem pro zimní semestr bude: České dějiny a jejich souvislosti, začne 3. 10. 2017.
Podrobné info o kurzech se můžete dozvědět na webu e-senior.cz. Pokud by vás zaujalo jiné téma,
než pro které se rozhodla většina stávajících studentů, stačí, aby se našlo dosti zájemců a
„rozjedeme“ i další  (nahlásit prosím nejpozději do 31. 8. 2017).
Před samotným zájezdem se uskutečnilo „poznávací sezení“ obou skupin ve Střeše u „kulatého stolu“.
Pan Antonín Janků, jak už je dobrým zvykem na konci každého semestru, si pro nás připravil skvělé
občerstvení, u kterého se probrala všelijaká témata…
Bohužel s námi na výlet nemohli úplně všichni studenti VU3V. Abychom maximálně využili počet
sedadel v autobuse pana Pechala, byly osloveny další absolventky, které si k nám do Střechy přišly
rozšířit dovednosti v oblasti výpočetní techniky.
Oním dnem, kdy se naše tři skupiny vydaly na výlet, byl čtvrtek 15. června. Počasí celou dobu přálo a
nálada byla víc než dobrá. První zastávka byla na kouzelném hradě Bouzov, druhá v „podhradí“ u
Trojského koně. Dalším bodem v harmonogramu byl pivovar Litovel, kde jsme se mohli dozvědět
nejen o výrobě samotné, ale i ochutnat z široké nabídky hořkého moku. Posledním naplánovaným
místem bylo náměstí v Litovli. Na více fotek se můžete podívat na webu a facebookovém profilu
Střechy 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem studentům za jejich podporu, kterou prostřednictvím
vzdělávacích kurzů, i kulturních akcí Střeše věnují. Moc si toho vážíme!
Dovolte mi, abych jménem svým, i jménem všech studentů vám všem popřál klidné, bezstarostné a
slunečné prázdniny.
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