
Informace o akcích Senior klubu – leden 2023 

 

 Ani jsem se nenadál, šest týdnů uteklo a čeká mne první informace roku 2023, v níž se 

ale nejdříve vrátím do prosince, v jehož průběhu se v klubovně probíhaly především 

společenské akce. Po mikulášské nadílce, jejíž součástí byly dárky pro návštěvníky klubu i 

losování relativně bohaté tomboly, předávané osamoceným andělem, a po dvou vzdělávacích 

akcích následovalo blahopřání prosincovým jubilantům, v jehož průběhu jsme popřáli jediné 

přítomné oslavenkyni. Po něm jsem navštívil a poblahopřál dvěma oslavencům, kteří do 

klubu nemohli přijít, aby v něm společně s přítomnými oslavili své nedávné narozeniny – 

dvaadevadesátileté paní Brzobohaté a především pětadevadesátiletému Standovi Třasákovi, 

jenž byl dlouhá léta dobrou duší týmu a v klubovně nám trochu schází jeho optimismus a stále 

dobrá nálada, které on sám ale neztrácí ani v Domově důchodců, kde o něj nyní pečují – obě 

setkání byla velmi milá a informace o nich před svátky nás potěšila. 

 Poté už jsme se bavili při předvánoční besídce (mj. při konzumaci přinesených vzorků 

vánočního cukroví a vánočního punče) a zejména pak při Silvestru v klubu – zájem přijít a 

společně se pobavit projevila více než třicítka účastníků oslavy posledního dne roku a 

rozloučili jsme až večer po společném prskání prskavek …   

 Svým způsobem symbolicky bylo první klubovou akcí v novém roce pondělní cvičení 

2. ledna za přítomnosti osmi nedočkavých cvičenek (pro úplnost – o týden později už to byla 

desítka a těšíme se na postupný příchod dalších zájemců o společné protahování se). Po něm 

pak následovalo novoroční setkání v klubovně a tříkrálová koleda – podrobnější informace o 

těchto akcích včetně fotodokumentace jsou na našem webu a postihují jejich průběh lépe než 

jejich případný stručný popis na několika řádcích na této straně …  

 Po týdnech svátků a oslav od poloviny prosince do začátku ledna jsme se zase začali 

vzdělávat  – nejdříve nás Eliška Vacková provedla prostřednictvím filmové kamery po 

zajímavostech a památkách Itálie a pak mezi nás po roce přišel dlouho očekávaný Ing. Čapek 

se svým velmi zajímavým povídáním o osobních zážitcích a přírodě, tentokrát v asi poslední 

divočině Afriky – v Botsvaně (druhá část proběhla po uzávěrce, 26.1.).  

 V den uzávěrky čísla, 17.1., se v klubovně sešli zájemci setkání s písničkou, tzn. o 

poslech a zpívání známých i méně známých písní v doprovodu harmoniky Karla Mifka, což je 

už tradiční pohodové posezení před blahopřáním jubilantům, které se opět protáhlo …  

 Z únorových akcí považuji za vhodné připomenout především návštěvu digitária ve 

hvězdárně na Kraví hoře ve středu 8.2. – zájemci se mohou přihlásit v klubovně do úterý 7.2. 

včetně. Současně už v únoru je možno se začít hlásit také na zájezd do sklípku v Nechorech 

30.3. (odjezd v 14 h, aktuální cena pobytu ve sklípku 390,- Kč) – bližší informace o jarních 

poznávacích zájezdech budou zveřejněny na této stránce v březnu. 

 Důležité a aktuální – při jednání s ředitelkou ZŠ Mutěnická Mgr. Střelskou začátkem 

ledna byla uzavřena dohoda o obnovení PC kurzů pro seniory v PC učebně školy počínajíc 

pátkem 10.2. – případní zájemci se shromáždí vždy do 13.55 před vstupem do ZŠ, aby mohli 

být společně vpuštěni do objektu školy. 

 V samém závěru první informace v roce 2023 a na jeho začátku bych chtěl ještě 

jednou poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti Senior klubu – patří mezi ně především 

lektoři, členky a členové týmu klubu, podílející se na zajištění společných akcí v klubovně, i 

zastupitelé a pracovníci ÚMČ, vytvářející podmínky pro naši činnost.  

 Program i další informace a dokumentační fotografie najdete stále 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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