
DRUŽENJE ČLANOV V MOND-U  

V ponedeljek, 22. 1. 2018, smo člani Kluba naredili majhen korak za veliko 
spremembo enoličnih januarskih večerov. Običajno jih namreč preživimo 
zaprti med štiri stene pred televizijskim ekranom.  

A, da ne bi izgubili stika s prijatelji in stanovskimi kolegi, ob zavedanju, da 
se le enkrat živi, je potrebno kdaj pa kdaj kaj storiti tudi zase, za svojo 
dušo, za bolj pester dan. Ostati moramo zvedavi in v stiku z ljudmi. 
Moramo spoznavati nove stvari, doživeti nekaj novega, nekaj drugačnega. 
To pomeni udeležiti se tudi kakšnega dogodka, ki bo lahko v naslednjih 
dneh tema našega pogovora s prijatelji in, ki nam bo ostal v spominu.  

Prav iz teh razlogov smo organizirali obisk igralniško - zabaviščnega 
centra MOND v Šentilju. Vabilo je doseglo številne člane našega Kluba, 
saj je v MOND prišlo, kar 34 članov.  

 

Vsak udeleženec srečanja je prejel vstopnico z boniteto 5 €, katere je 
lahko zaigral na igralni mizi ali avtomatu. Pričakal nas je prijazen delavec 
MOND-a, ki nas je vodil skozi zabaviščni center ter nam še posebej 
natančno predstavil tehniko igranja na igralnih avtomatih in mizah. 



Pokazal nam je tudi sobo novega hotela Mond. V spomin na naše srečanje 
smo v hotelskem delu naredili še skupinsko fotografijo.  

   

Po predstavitvi smo si v njihovi samopostrežni restavraciji Harmonia 
privoščili večerjo. 

Zatem smo se razkropili po igralnici ter preizkušali svojo srečo na igralnih 
mizah in avtomatih. Nekateri so sodelovali tudi v igri Bingo. Spoznali smo 
novo dimenzijo časa in prostora. Čas za igralno mizo ali avtomatom hitreje 
mine. Igralnica kot prostor pa nekatere posameznike osreči, a večina jih 
kljub temu odhaja domov nezadovoljnih in z manj denarja v denarnici.  

Tudi nekateri naši člani so imeli srečo, drugi pač ne, a dobitek ni bil glavni 
motiv našega obiska Mond-a. Vodila nas je želja po druženju, po tem, da 
se vidimo, poklepetamo. Ob vsem pa doživimo še kaj novega in prijetnega.  

Skupaj smo ugotavljali kako malo je pravzaprav potrebno, da smo srečni, 
da se družimo s prijetnimi ljudmi in da skupaj preživimo lep in prijetnih 
občutkov poln ponedeljkov večer. Je pač tako, da se je včasih potrebno le 
odpraviti od doma, če želimo doživeti nekaj novega ali vsaj drugačnega 
od monotonega vsakdana.  
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