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 Vzhledem k časné uzávěrce posledního čísla Informu za rok 2022 (3.12.) jsem do 

záhlaví uvedl netradičně dvouměsíční označení, protože z prosince mohu připomenout pouze 

jednu akci z prvního týdne ... 

 Ale popořádku – v polovině listopadu (15.11.) připomněl Luděk Šubert osudy další 

z historických osobností, jejichž život byl alespoň částečně spojen s Moravou – Ludwiga von 

Benedeka, pak jsme si užívali státní svátek a další klubovou akcí bylo již tradiční Setkání 

s písničkou Karla Mifka. Je nejen jakousi přípravou na následující blahopřání jubilantům, ale 

především společným posezením a zpíváním, na něž se těší každý měsíc rostoucí počet 

návštěvníků. Listopadové blahopřání jubilantům bylo pak trochu výjimečné – přáli jsme nejen 

čtyřem oslavencům, ale současně jsme děkovali za práci pro klub dvěma jubilantům a členům 

týmu – šestaosmdesátiletému klávesistovi a zpěvákovi Zdeňku Sedlářovi a pětaosmdesátileté 

hospodářce a „šéfce" kuchařinek Elišce Vackové. A další výjimečností byla skutečnost, že 

poprvé ve své funkci starostky přišla blahopřát a předávat dárkové balíčky ÚMČ i paní 

starostka Jitka Ivičičová (které jsme mj. také zazpívali k jejím narozeninám). 

 Poslední listopadovou akcí bylo další promítání šotů, kolujících internetem (předem 

oznámená změna programu vzhledem k zaneprázdnění Mgr. Resche), a první prosincovou 

akcí byla také změna oproti programu – onemocnělého Bc. Škorničku (pro jeho vystoupení 

najdeme náhradní termín) zastoupil PhDr. Karnet s připomenutím historie a některých změn 

v podobě „starého“ Brna v průběhu 20. století.  

 Za zmínku na tomto místě také určitě stojí, že na pondělní cvičení začínají chodit další 

zájemci a zájemkyně o protažení se – přivítáme všechny další, kdož ještě váhají …  

 Místo popisů akcí minulých připomenu ty budoucí, významnější, plánované v roce 

2023. První bude návštěva digitária na Kraví hoře 8.2. (Polární záře 2D), další pak posezení 

ve sklípku v Nechorech 30.3. (a poté ještě 2.11.), poznávací zájezdy vycházejí na 27.4., 11.5. 

a 1.6. (cíle jsou v řešení ) a tradiční návštěva Nemojanského mlýna bude na 29. Června. 

Takže zájemci o účast na uvedených akcích si je mohou zanést do svých kalendářů a sladit 

s nimi své osobní akce a plány …  

 V samém závěru svého posledního informování za rok 2022 bych chtěl využít této 

možnosti k tomu, abych upřímně poděkoval všem, kteří se jakkoli podílejí na činnosti Senior 

klubu – patří mezi ně především lektoři a ostatní hosté, vystupující na našich akcích nejen 

v klubovně, členky a členové týmu klubu, podílející se na zajištění společných posezení a 

oslav v klubovně, i zastupitelé a pracovníci ÚMČ, vytvářející podmínky pro naši činnost.  

A za poděkováním nemůže následovat nic jiného než přání všem výše uvedeným i 

všem čtenářům těchto řádek – přeji pohodové prožití blížících se svátků a v nastávajícím roce 

2023 co nejpevnější zdraví, pohodu a spokojenost, chvíle radosti, štěstí a úspěchů v osobním i 

pracovním životě ...  

 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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