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 Poslední informaci v roce 2018 zahájím velmi neobvykle – vysvětlením a omluvou. 
Do zářijového čísla Informu jsem totiž jako ilustrační foto poslal fotografii paní Milady 
Hledíkové, které jsme v průběhu zájezdu poblahopřáli k úctyhodným pětadevadesátým 
narozeninám – na fotografii s úsměvem pozvedala a připíjela sklenicí piva. Svou fotografií 
jsem chtěl této čiperné a obdivuhodné paní vyjádřit svůj obdiv a úctu za to, jak si dokáže 
užívat života i v tak pokročilém věku. Bohužel jsem netušil, že se v jejím okolí najdou 
škarohlídi, kteří jí budou fotografii s pohárem piva v ruce předhazovat a vyčítat takovým 
způsobem, že paní Hladíková zanevřela nejen na mne, ale i na akce v Senior klubu, kterých se 
přestala zúčastňovat. 
 Vážená paní Hledíková, upřímně se Vám omlouvám za nepříjemnosti, které Vám 
zveřejnění mé fotografie ve Vašem okolí způsobilo – prosím Vás, abyste mou omluvu přijala 
a pokud Vám to zdraví dovolí, abyste mezi nás opět zavítala. Na adresu oněch škarohlídů, 
kteří dokázali pokazit dobrou náladu a pohodu jiných, se raději vyjadřovat nebudu … 
 A teď už stručně opět k dění v klubu – v druhé polovině listopadu proběhly tradiční 
akce – pokračování vyprávění Dr.Šuberta o českých hradech a návštěva sklípku U Jeňoura 
v Nechorech. Té se sice zúčastnilo méně zájemců než obvykle, ale v duchu rčení „… na 
množství nehleďme“ jsme si atmosféru a péči personálu sklípku užili, popili a zazpívali si … 
 Se zájmem návštěvníků se setkala už pravidelná výstava výrobků patchwork v naší 
klubovně – obdivoval jsem jak dovednost patchworkářek, kterou tentokrát předváděly 
„naživo“, tak i jejich úsilí a čas, vynaložené při přeměně klubovny ve výstavní síň (a naopak).  
 Velmi zajímavá byla přednáška místostarosty Bc.Krejsy o životních osudech a rolích 
císaře Františka I. i následná beseda se starostou PhDr. Čejkou v prostorách klubu o 
ustavujícím zasedání zastupitelstva a o záměrech nové koalice v novém volebním období, 
spojená s odpověďmi pana starosty na řadu dotazů přítomných.  
 Mj. jsme absolvovali i zájezd na 3D představení na hvězdárnu na Kraví horu – 
vzhledem k poruše technického zařízení jsme film o vzniku vesmíru a postupném vzniku 
prvků viděli pouze plošně, ale s náhradními volnými vstupenkami si akci v novém roce 
zopakujeme …  
 Z vesmíru na Zemi nás vrátila paní Klementová přiblížením života lidí i přírodních 
krás dalekého Ekvádoru a svých zážitků z opakovaných zájezdů do něj v roli průvodkyně. 
Úplně „domů“ jsme se pak obrazně řečeno vrátili při mikulášské besídce – nadílka i tombola 
byly bohaté, říkanky a písničky účastníků pěkné a veselé, pohoštění chutné a čer(tice) i po 
sále poletující anděl také přispěli k všeobecné pohodě a dobré náladě …  
 A tak bych rád vyslovil na závěr poděkování všem, kteří se na činnosti klubu podílejí a 
přispívají k vytváření chvil pohody a dobré nálady účastníků při jednotlivých akcích, a 
současně i vyslovil přání, aby nám všem i v nastávajícím roce přálo zdraví co nejvíce, 
abychom ho udržovali a svými aktivitami pomáhali tělu i duši zvládat shony, stresy a vlivy 
našeho okolí a šířili kolem sebe pohodu a úsměv … 
 V prosinci jsem také odeslal další balíček dioptrických brýlí na adresu charity 
v Hradišti – za jejich darování prostřednictvím lékárny Dr.Max a lékařské ordinace na 
Velkopavlovické 25 všem dárcům děkuji. Čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opět 
připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na ně všichni zájemci 
upřímně zváni. Program a případně další informace a fotografie z klubových akcí najdete na 
odkazu 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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