Informace o akcích Senior klubu – únor 2018
Poslední informaci roku 2017 jsem končil u mikulášské besídky a vánoční výzdoby.
Mám-li na ně navázat, začnu vánočními zvyky a obyčeji Elišky Vackové – mj. připomněla
význam větviček „barborek“, řezaných dívkami 4. prosince, znalosti přítomných prověřila
vánoční kvízem a přiblížila i krásu vánočního dětského koledování na zasněženém Valašsku.
Prosincové blahopřání jubilantům oživily děti ze školní družiny ZŠ Mutěnická
pásmem koled a říkánek včetně slušivých mikulášských čepiček a jinak mělo tradiční průběh.
Předvánoční posezení bylo přípravou na blížící se svátky, při němž se všichni nejen
pochutnali na cukroví a čaji s punčem, ale především se společně pobavili. Díky harmonikáři
Karlu Mifkovi se seznámili s méně známými koledami z Valašska a poté si zazpívali i jiné
vánoční písně a koledy včetně závěrečné a téměř zlidovělé „Vánoce, vánoce přicházejí“ 
Konec roku jsme oslavili při silvestrovském posezení – 36 přihlášených i několik
dalších hostů včetně dvou vozíčkářek na začátku sledovalo vystoupení šestice členek
seniorské družiny (místo obvyklých dětí z té školní), zahrnující přednes anekdot a společné
zpívání i s půvabnými tanečky, což navodilo příjemnou náladu od samého počátku. K ní
přispělo připravené pohoštění, vychlazené lambrusco i silvestrovská bowle, kterou přivezla do
klubu jako milé překvapení pro organizátory a přítomné vozíčkářka paní Věra – odměnou jí
byly ovace přítomných. A protože nejen chlebem živ je senior, k pohodě přispěli téměř
všichni zpěvem za doprovodu harmoniky pana Šmídla – někteří se i roztančili ... 
První akcí roku 2018 bylo neautorské čtení Hany Žaludové, v jehož průběhu nás
seznámila se životem a dílem anglického satirika Hectora H. Munroa – pro většinu byl zcela
neznámým autorem, ale ukázky z jeho povídek přítomné pobavily a zaujaly.
Tři králové v čele se Zdeňkem Sedlářem nám opět připomněli historické události
z dávné minulosti a do současnosti nás pak vrátili svými pokladničkami . Opět to ale byla
především příležitost „pobejt“ spolu a pobavit se u čaje s punčem a zbylého cukroví … 
Z novoročních oslav jsme už přešli do vzdělávání – Eliška Vacková připomněla
lázeňský trojúhelník západních Čech, 90tiletou historii brněnského výstaviště a nadčasovost
tehdejších architektů při projektování pavilonů a tradičně i historii několika hradů v Českém
středohoří. PhDr. Čejka přiblížil život manželky třetího presidenta Emila Háchy, Marie
Háchové, která se sice jeho uvedení do funkce nedožila, ale kterou v roli tzv. první dámy
zastoupila v době okupace ČSR její dcera Milada Rádlová – zemřela ve věku 86 let v den
volby Václava Havla presidentem a svého otce přežila o více než 44 let.
V tomto místě musím uvést, že středeční posezení budou probíhat až od měsíce
března.
Naopak předávání dárkových balíčků při blahopřání jubilantům, kteří dosáhli věku
65, 70, 75 a 80 let a všem oslavencům nad 80 let, kteří na naše pravidelná měsíční
blahopřání do Senior klubu přijdou, v lednu proběhlo za přítomnosti pana starosty a k radosti
obdarovaných. Připomínám, že není nutno, aby jubilanti svou účast při blahopřání předem
hlásili na ÚMČ – stačí přijít do klubovny a přihlásit se pořadatelům. Společně věříme, že
oslavenci této možnosti využijí a přijdou se k nám do klubu pobavit a udělat radost sobě i
všem přítomným.
Opět připomínám – všichni zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, otevřené 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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