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 Druhou polovinu listopadu otevřel Luděk Šubert svou exkurzí po dalších českých 
hradech a jejich historii i současném stavu. Hned poté jsme po roce natěšeni dorazili do 
sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách, netradičně v odpolední a podvečerní době. K pohodě a 
dobré zábavě přispěl ochotný a vstřícný personál sklípku, všichni účastníci a ve značné míře i 
harmonikář Karel Mifek, o čemž je možné se dodatečně přesvědčit na fotografiích na webu. 
 Úspěšnou akcí byla i dvoudenní vánoční výstava výrobků patchworku, která byla pro 
její organizátorky a tvůrkyně krásných výrobků hodně náročná při její přípravě, ale přinesla 
jim i radost z toho, že se jejich výtvory návštěvníkům výstavy líbily. 
 V posledním týdnu nám nejdříve paní Marie Lolok Klementová poutavě a humorně 
přiblížila své 10denní putování amazonskými pralesy, načež PhDr. Čejka své posluchače 
vrátil v průběhu besedy zpět na Vinohrady k aktuálním a očekávaným událostem na sídlišti. 
 V prosinci se nám cestou do klubu opět někam zatoulal Mikuláš, ale anděl s čerticí 
vyzpovídání přítomných hříšníků a jejich následné obdarování s bravurou sobě vlastní zvládli. 
Poté jsme stejně úspěšně zvládli i vánoční výzdobu klubovny před slavnostním ukončením 
klubového roku. 
 Začátek roku 2018 ale bude v klubu spojen i s novými aktivitami. Jednou z nich je již 
před měsícem avizovaná činnost Šachového oddílu v klubovně každý pátek od 18 hodin, 
přístupná i dalším případným zájemcům o tuto krásnou hru. 
 Po dohodě s ředitelem KVICu Mgr. Huňáčkem chceme přispět k oživení 
rekonstruované jídelny – společenského sálu v bývalé ZŠ Bzenecká. Pro začátek proběhne už 
od ledna každou třetí středu v měsíci v době od 14 do 16 posezení s Milanem Vaňurou a 
jeho Melodiemi pro duši. V současnosti sice ještě probíhá dovybavování sálu nábytkem, ale 
pro zpříjemnění posezení se budeme snažit zajistit pro příchozí i kavárenské pohoštění kávou 
a čajem …  
 Třetí novinka souvisí s blahopřáními jubilantům – z řady důvodů nelze ze strany 
ÚMČ poslední dva roky aktivně vstupovat do databáze evidence obyvatelstva a v ní 
vyhledávat jubilanty a tudíž jim pracovníci ÚMČ ani nemohou zasílat písemná blahopřání a 
předávat dárkové balíčky při osobních návštěvách v jejich bytech. Proto jsme se s panem 
starostou dohodli, že tyto dárkové balíčky od ÚMČ budeme počínajíc lednem 2018 předávat 
za přítomnosti pana starosty všem jubilantům ve věku 65, 70, 75 a 80 let a také všem 
oslavencům nad 80 let, kteří na naše pravidelná měsíční blahopřání do Senior klubu přijdou, 
přičemž není nutno, aby svou návštěvu předem hlásili na sekretariátu ÚMČ. Společně věříme, 
že oslavenci této možnosti využijí a přijdou se k nám do klubu pobavit a udělat radost sobě i 
všem přítomným. 
 Závěrem mého posledního letošního informování o činnosti Senior klubu využívám 
možnosti ještě jednou veřejně poděkovat všem členkám týmu i ostatním přátelům a lektorům 
Senior klubu, podílejícím se nejrůznějšími formami na našich akcích – bez jejich výrazné 
pomoci by naše společné úsilí o rozšiřování kruhu našich činností a možností zapojení 
návštěvníků a zájemců do nich i jejich spokojenost při nich nebylo úspěšné …  
 Přeji jim i všem čtenářům pohodové prožití závěru roku a v roce 2018 především co 
nejpevnější zdraví, pohodu, spokojenost a úspěchy při všech svých činnostech …  
 Opět končím jako obvykle – všichni zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, které 
jsou otevřeny všem příchozím. Další informace a především fotografie z klubových akcí 
najdete na webové stránce www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte 
přímo u nás v době našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program). 
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