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 Ač je to k nevíře, musím konstatovat, že při listování tímto Informem už máme za 
sebou první měsíc roku 2020, před námi pomalu blížící se jaro (snad se tímto konstatováním 
zimy nedotknu a nerozzlobím ji) a tak prosincové akce v klubu připomenu jen krátce. Velmi 
zdařilá byla „návštěva“ loutek v klubu, které přijel představit pan Lukáš Musil a díky nimž 
přítomní pookřáli a alespoň na chvíli omládli  Předvánoční besídka a zejména silvestrovské 
posezení v klubu (za účasti více než 40 hostů) byly příležitostmi k pobavení se a ke společné 
zábavě, na kterou jsme navázali hned druhý den po Novém roce, kdy jsme přivítali tři krále (i 
když v trochu pozměněném složení oproti předcházejícím létům). Obsah svého putování po 
krásách vlasti pozměnila i Eliška Vacková a po Novém roce začala přítomné seznamovat 
s krásami a zajímavostmi Slovenska – už první část ukázala, že také bude nač se těšit. 
 Po několika měsících omluvené nepřítomnosti přišel do klubu v rámci svého cyklu pan 
starosta, který se tentokrát vrátil hluboko do minulosti a připomněl průběh bitvy na 
Moravském poli v r. 1278 a na pravou míru uvedl příčiny, zdroje a neoprávněnost negativní 
pověsti pana Miloty z Dědic. A protože náhoda tomu chtěla, na historické téma obrazně 
navázal ve své přednášce i Mgr. Karnet připomenutím tří významných žen našeho státu. 
 Zajímavostí lednových jubilantů byl zejména větší počet oslavenců (8), mezi nimiž 
„vynikali“ dva čiperní devadesátníci – paní Hvězdoslava Pokorná a pan Jaromír Lipovský 
(jako jediný muž). 
 K mému milému překvapení jsme i přes nutnost platby za sál velmi úspěšně zahájili i 
cvičení seniorů v novém společenském sále na Bzenecké – v pondělí 6. ledna za účasti téměř 
čtyřicítky převážně cvičenek, o týden později za ještě větší účasti – je to radost dívat se do 
takto plného sálu (místa pro další případné zájemce je ale dostatek ), ale podstatnější je i 
celková pohodová atmosféra, která je v sále přítomna po celou dobu cvičení …  
 Protože se blíží sezóna poznávacích zájezdů, připravených Vlastou Jelínkovou, pro 
zajištění možnosti plánování si účasti ze strany zájemců o ně uvádím o nich jenom základní 
údaje – 26.3. sklípek Hustopeče, 30.4. Světlá nad Sáz., 19.5. Lednice a Janohrad, 2.6. 
Častolovice a Doudleby, 30.6. Nemojanský mlýn. Podrobnosti ke každému budou 
zveřejňovány vždy s měsíčním předstihem, změny jsou možné …  
 Zajímavostí únorového programu může být pro zájemce opětovné rukodělné pletení 
výrobků z pedigu, opět pod vedením Hanky Žaludové – přijďte si to vyzkoušet. 
 Na závěr mám ještě jedno překvapení – na den 3. března přislíbil účast v klubu na 
besedě pan senátor a ředitel hvězdárny Jiří Dušek a kromě toho v březnu připravuji s jeho 
podporou i exkurzi na hvězdárnu – sledujte březnový Inform nebo naše webové stránky … 
 
 V tomto místě se trochu opakuji, ale stále platí, že v klubu přivítáme jak účastníky 
jednotlivých akcí, tak i případné nové lektory, cestovatele apod., kteří přispějí k rozšíření 
okruhu našich akcí a témat činnosti … 
 A 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. Pro jistotu také ještě jednou a v tomto roce naposled připomínám, že fotografie 
z dokumentovaných akcí jsou v klubovně k nahlédnutí s možností objednání si podle 
vlastního výběru zpravidla 10 až 14 dní po jejich uskutečnění, 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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