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 Na rozdíl od psaní před měsícem uţ není za okny alespoň kousavě hřející sluníčko, ale 

mlţno – přesto to není důvod k pochmurnému rozpoloţení, spíše naopak – příroda má také 

právo na odpočinek a nabrání sil na jaro. My naopak čerpáme z letního elánu a daří se nám 

(zaklepal jsem to, abych to nezakřikl ). 

 Říjnové informace jsem ukončil týdnem, věnovaným cestování a historii, z kterého 

jsme přešli do týdne pohody. Karel Mifek nejdříve potěšil všechny při setkání s písničkou, 

které se, jak se stává pravidlem, opět protáhlo, a pak jsme poblahopřáli říjnovým oslavencům 

a jubilantům, zejména osmaosmdesátiletým Márii Tesařové a Věroslavě Zedkové. Trochu 

jsme čekali, ţe na jubilanty naposled přijde ve své funkci pan starosta Čejka, ale nevyšlo mu 

to a tak ho mezi námi rádi přivítáme jako seniora nebo i v roli přednášejícího historika. 

 Závěr října byl opět zasvěcen historii a cestování. Luděk Šubert připomněl významnou 

historickou osobnost, polního maršála Jana Josefa Václava Radeckého, který se proslavil 

zejména svou rolí náčelníka štábu obrovské armády (více neţ 300 000 muţů ze čtyř států) 

v roce 1813 v době bitvy národů proti Napoleonovi u Lipska, tzn. manaţerskou rolí v době 

bez moderních spojovacích prostředků(!), a pak nás Mgr. Resh zavedl do jiţních Tyrol. 

 Listopad jsme zahájili díky MUDr. Ruberové pohodovou zdravotnickou osvětou, 

týkající se nejen péče o zrak a nejen v zimním období. Byvše jí mj. poučeni o kladném vlivu 

osobní pohody jsme po roce navštívili oblíbený sklípek „U Jeňoura“ v Nechorech. Nejenţe 

nás byl téměř plný autobus, ale i pohoda byla díky všem přítomným, zejména pak hudebnímu 

duu Růţence Ţalkovské (housle) a Karel Mifek (harmonika) výrazně „předkovidová“, veselá 

aţ rozdováděná, takţe jsme plánovaný odjezd přetáhli o hodinku (a to jsem musel účastníkům 

slíbit, ţe na jaře návrat ze sklípku naplánuji ještě mnohem později … ). 

 Druhý listopadový týden byl zasvěcen informacím. V úterý jsem napravil své 

„drobné“ nedopatření, kdyţ jsem naplánoval Elišce Vackové její vystoupení na den jejích 

významných půlkulatin, a tak jsem místo ní jako součást její oslavy bavil přítomné videi 

z internetu. Výjimečnost úterý 8.11. navíc podtrhla i přítomnost nové starostky, Mgr. Jitky 

Ivičičové, která přijala mé pozvání a přišla do klubu krátce po svém zvolení do nové funkce. 

Měli jsme tak moţnost ji nejen poznat, ale informovat ji i o činnosti a prostředí klubu, a 

v neposlední řadě jí dopřát hodinku oddechu a rozptýlení, protoţe s námi pobyla a při 

sledování videí si podle svého vyjádření při odchodu i odpočinula. Přejeme jí v zájmu nás 

všech úspěch v její funkci a bude-li si chtít odpočinout od problémů ve funkci, v klubovně jí 

kdykoliv pomůţeme rozptýlit se a přijít na jiné myšlenky . 

 Ve čtvrtek pak přišel (domluvená změna oproti programu v Informu) Mgr. Resch, aby 

nás připravil na předvánoční období a seznámil nás s adventními zvyky v Rakousku a 

Švýcarsku – jeho povídání jsou nejen poučná, ale především humorná a nabíjející ... 

 Víc toho nenapíši, termín uzávěrky je neúprosný (v prosinci bude zřejmě ještě časnější 

). Zbyl mi alespoň tiskový prostor k tomu, abych pozval čtenáře a zájemce na uţ tradiční 

společné předvánoční vystoupení Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce a cimbálky Javor 

v sobotu 3. prosince od 14 hodin do společenského sálu, věnované především koledám. A na 

to se nedá navázat jinak neţ pozváním na prosincové klubové akce a posezení, zejména pak 

na společný Silvestr v klubu 31.12., na který je ale nutno se u mne přihlásit do 20.12. (a také 

uhradit příspěvek na pohoštění, jehoţ výši ještě budeme muset do začátku prosince 

vykalkulovat podle aktuálního vývoje cen a obsahu svátečního stolu ). 

 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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