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 Poslední týden v květnu jsme opatrně zahájili činnost klubu  
 Na první cvičení 25.5. jsme se před sálem sešli čtyři (jen jsme si popovídali), ale 1.6. 
už nás bylo 13 a protože bylo slunečno, zacvičili jsme si před sálem. V pondělí 8.6. přišlo 14 
cvičících, ale kvůli mrholení se cvičilo v sále. Do konce června se sejdeme ještě 3x a doufám, 
že potřeba cvičit tělo i ducha se obnoví i u těch, kteří trošinku zlenivěli a odvykli si  
 První přednáška po karanténě 26.5. proběhla částečně s rouškami a Dr. Šubert v ní 
připomněl některé méně známě hrady. Na něj pak navázal velmi zajímavým cestopisným 
povídáním o osobních zážitcích v daleké Kostarice Ing. Jelínek – obou přednášek se zúčastnil 
téměř stejný počet posluchačů jako v období před karanténou. 
 Červen otevřela Hanka Žaludová opakovaným pletením z pedigu – tentokrát si všichni 
účastníci (8) odnesli i za její případné pomoci dokončený vlastní výtvor (viz fotodokumentace 
na webu ). Hned poté nastalo skutečné „testování“ činnosti klubu, protože na 4.června jsme 
doplánovali blahopřání jubilantům za měsíce karantény. Celkem se v klubu sešlo až nečekaně 
téměř 40 účastníků včetně 13 oslavenců, z nichž největší obdiv a ovace sklidila ke svým 
šestadevadesátinám paní Jana Vančuříková – udělali jsme jí podle jejích slov uspořádáním a 
průběhem oslavy skutečnou radost a ona nám to vrátila svou pohodou a čiperností. Jinak jsme 
respektovali požadavky na dezinfekci i na možnost výdeje občerstvení do balíčku, část 
přítomných se chránila rouškou – zpívat se v ní ale moc nedalo  
 V druhém týdnu června Eliška Vacková zamířila v rámci svého cyklu za zajímavostmi 
Vídně a poté PhDr. Karnet vysvětlil okolnosti a důvody přijetí zákona o tzv. „velkém“ Brno 
v dubnu 1919 a připomněl i historické okolnosti připojování dalších městských částí později 
v průběhu 20.st. Zajímavé pro přítomné bylo i připomínání si změn v názvech ulic a náměstí 
či změn ve vedení zejména tramvajových tratí ve městě nad historickými fotografiemi. 
 Jsem rád, že mohu konstatovat, že klubová činnost se velmi rychle vrátila do téměř 
normálního předkaranténního stavu, a současně vyjádřit naději, že stejně úspěšně proběhnou i 
zbývající červnové akce   
 Obsah některých zářijových akcí (viz program) podrobněji přiblížím v dalším čísle 
Informu na začátku září – v něm připomenu i významné akce v říjnu – podívejte se … 
 Předpokládám, že od začátku září bude moci začít i páteční kurz PC v ZŠ Mutěnická 
v závislosti na možnostech a rozhodnutí vedení školy. 
 Rád bych stručně připomněl ještě několik drobností – pokračuje konverzační kurz 
angličtiny pro seniory (v květnu probíhal i dálkově s využitím PC ) a zájemci mohou přijít 
kdykoli „na náslech“, pokračuje i sběr dioptrických brýlí pro charitu v lékárně a v ordinaci. 
Vzhledem k přerušení klubové činnosti asi některé z návštěvnic našich zimních akcí 
zapomněly, že si objednaly fotografie, a protože na ně nemám jiný kontakt, dovoluji si jim to 
připomenout jmenovitě (paní Kovářová, Svítilová, Zedková (2x), Sedláčková, Macků (2x), 
Balážová, Drahanová) – prosím, stavte se pro ně  
 Na závěr bych chtěl popřát všem návštěvníkům našich akcí i čtenářům těchto řádek 
příjemné a pohodové prožití léta, co nejvíc krásných zážitků a nabrání fyzických i duševních 
sil do blížícího se závěru neobvyklého roku …  
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete 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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