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 V listopadu se bohužel opakovala nám všem již známá situace, jakou jsme zažili 
v říjnu a na jaře v dubnu a v květnu, kdy byla v zájmu řešení radikálně se zhoršující se 
epidemiologické situace v podstatě zastavena jakákoli společenská a kulturní činnost, 
zahrnující i naši klubovou činnost. Přiznám se, že jsem po jarním průběhu karantény nečekal, 
že na podzim v důsledku vážného nárůstu pozitivních případů nákazy bude nutno prodloužit 
stav nouze nejen na měsíc říjen, ale i na listopad. 
 Svůj příspěvek píši 12. listopadu, tzn. den po rozhodnutí vlády o obnovení školní 
výuky od 18.11., zatím pro 1. a 2. ročníky. Nedokáži opět odhadnout, jak rychle bude klesat 
nákazové číslo a jak rychlé bude i další rozvolňování karanténních opatření, ale protože ve 
své praxi uplatňuji zásadu, že je třeba být připraven, opět jsem optimisticky aktualizoval a do 
Informu poslal program na prosinec i s vědomím, že se naplánované akce opět třeba 
neuskuteční nebo proběhnou pouze z části nebo se stanovenými omezeními. V prosinci máme 
plánovány převážně společenské akce, ale jsme připraveni je uskutečnit, bude-li to nutné a 
stanoveno, i bez konzumace jinak obvyklého pohoštění a zpěvu – třeba jen s pobrukováním 
pod rouškami za doprovodu harmoniky …  Vždyť na možnost poblahopřát k říjnovým 
narozeninám Standovi Třasákovi nebo k listopadovým Elišce Vackové a dalším oslavencům 
bych nechtěl čekat zase ještě celý rok … 
 Pro zrušené listopadové zájezdy (hvězdárna a sklípek) budeme hledat nové termíny a 
měsíčních programy v roce 2021 už pilně připravujeme – i lektoři se do klubu těší a leden i 
únor už máme naplánován …  
 Stejně jako jsem konstatoval před měsícem, opět platí – uvidíme, přizpůsobíme se 
situaci, a proto mohu potenciální zájemce a účastníky požádat a vyzvat k tomu, aby sledovali 
rozhodnutí vlády a aby do klubovny přišli, až to bude možné a povoleno … 
 A opět mi nezbývá, stejně jako před měsícem, než nám všem popřát co nejvíc zdraví a 
optimismu při zvládání nečekaných situací v závěru tohoto hodně neobvyklého roku – stále 
jsem přesvědčen, že kovid nás jen tak nedostane a že s úsměvem jde všechno líp  
Aktuálnější informace o klubových akcích v závislosti na opatřeních vlády se budu snažit 
zveřejňovat na našem webu nebo na dveřích klubovny na Bzenecké 19, případně použijte mé 
telefonní číslo – rád vám na vaše případné dotazy odpovím … 
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete jako 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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