
Informace o akcích Senior klubu – leden 2020 
 
 Třetí listopadový týden byl na akce nezvykle bohatý. Otevřeli jsme ho neobvykle – 
ukázkou klipů různého zaměření (vzdělávacích, informačních i zábavných, o lidech, zvířatech 
i přírodních zajímavostech), kolujících internetem jako přílohy mailů – pro přítomné zájemce, 
nemající přístup k internetu, to byla zajímavá hodinka, která utekla nečekaně rychle. Hned 
poté jsme ve středu 20.11. po roce vyrazili na hvězdárnu – technika tentokrát neselhala a tak 
jsme shlédli velmi zajímavý 3D (prostorový) film o dvou sondách Voyager, putujících desítky 
let sluneční soustavou až za její hranice – pro 37 účastníků (o 9 více než loni!) to byl úžasný 
zážitek. 
 V průběhu čtvrteční oslavy listopadových jubilantů jsme především blahopřáli 
k devětaosmdesátinám paní Brzobohaté, ale středem pozornosti byli mezi oslavenci i aktivní 
členové klubu Eliška Vacková a Zdeněk Sedlář. A hned v pátek byla otevřena už tradiční 
dvoudenní vánoční výstava patchworku – opět bylo se čemu obdivovat a pro ty, kdož se 
nemohli přijít podívat na vlastní oči, je na webu ke shlédnutí kromě fotografií i video …  
 V posledním týdnu se Dr. Šubert věnoval dalším českým hradům a poté místo léčícího 
se pana starosty přišly do klubovny děti z 5. třídy ZŠ Bzenecká – jimi nabídnuté deskové hry 
jsme s nimi místo besedy se starostou nehráli, ale zato si zkusily s námi zacvičit prstová 
cvičení a poté si poslechly společně s přítomnými několik ukázek různých hudebních žánrů. 
 Mgr. Ševčíková nás 3. prosince přenesla do léta a na Madeiru, aby nám přiblížila její 
přírodu a zejména zvláštní houby tohoto zajímavého ostrova. Ve čtvrtek si návštěvníci klubu 
užívali v pohodě mikulášskou nadílku, zprostředkovanou andělem a čerticí Luciperkou 
(nebyla zadarmo, vykupovali se básničkou nebo písničkou ) a poté se pobavili i při losování 
a rozbalování bohaté tomboly. 
 V prosinci také bohužel musíme skončit s cvičením seniorů ve společenském sále nad 
Albertem vzhledem k jeho novému uživateli, ale díky pochopení pana ředitele KVIC Mgr. 
Huňáčka budeme moci od 6. ledna pokračovat ve stejné aktivitě ve společenském sále na 
Bzenecké, i když za trochu jiných podmínek – všichni cvičící se těší …  
 
 Na přelomu roku bývá zvykem se ohlédnout za tím uplynulým a podívat se vstříc 
tomu novému – pro mne je to příležitost poděkovat všem lektorům, členkám a členům týmu 
klubu a ostatním spřízněným duším a sympatizantům za jejich působení v prospěch 
návštěvníků našich klubových akcí a popřát jim i všem návštěvníkům a zájemcům o naše akce 
do roku 2020 především co nejpevnější zdraví, pohodu a osobní spokojenost v jeho celém 
průběhu  
 Rádi v klubu přivítáme jak účastníky jednotlivých akcí, tak i případné nové lektory, 
cestovatele apod., kteří přispějí k rozšíření okruhu našich akcí a témat činnosti … 
 Na závěr opět připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem bez rozdílu věku a 
pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni – 
stačí přijít a nakouknut. Připomínám, že fotografie z akcí jsou v klubovně k nahlédnutí 
s možností objednání si podle vlastního výběru zpravidla 10 dní po akci, případně je lze 
dodatečně vyhledat po domluvě se mnou v našem digitálním archivu. 
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete 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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