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 Jsem ve své podstatě realistický optimista, takže většinou doufám (a snažím se tomu 
napomoci), že problémová situace dopadne dobře, ale na druhé straně zase nejsem příliš 
rozladěn z toho, když to nevyjde. Proto jsem v předcházejících měsících zveřejňoval program 
Senior klubu – a bral na vědomí, že se kvůli karanténním opatřením neuskutečnil. Na začátku 
prosince a na konci roku 2020 tomu nemůže být jinak – opět je připraven program na leden a 
opět nezbývá než doufat, že se situace bude vyvíjet lépe než některé prognózy a že dojde 
k tomu, že se PES překlopí do stupně dva a že se pak opět otevřou dveře klubovny …   
 A nebude-li to hned po svátcích, bude to třeba v průběhu ledna nebo někdy …  Tak 
to, prosím, berme realisticky, smiřme se se situací, za níž nikdo nemůžeme, a napomáhejme 
jejímu pozitivnímu vyřešení dodržování těch karanténních pravidel a požadavků, jež jsou 
v působnosti každého z nás. Jestliže se ohlédnu za rokem 2020, z obvyklých 10 měsíců 
činnosti nám letos zůstaly k dispozici v podstatě čtyři … s tím nic nenadělám já ani nikdo jiný 
a nezbývá než doufat a těšit se na lepší rok 2021 …  
  Ale tím spíše a tím více bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se na činnosti Senior 
klubu podílejí a přispívají k jeho širokému rozsahu aktivit – pracovníkům ÚMČ, lektorům, 
z nichž někteří ani nepůsobí v Brně a na přednášky obětavě dojíždějí, vedení KVICu, které 
poskytuje prostor pro cvičení seniorů, vedení ZŠ Mutěnická za poskytování PC učebny a 
jejím vychovatelkám za přípravu vystoupení dětí v klubu, lektorce angličtiny (od jara vede 
výuku na dálku přes internet (i to účastníci konverzačních kurzů díky své počítačové 
gramotnosti zvládli ) a v neposlední řadě i všem aktivním členům Senior klubu, počínajíc 
Eliškou Vackovou a jejími kuchařinkami přes muzikanty Karla Mifka, Zdenka Sedláře, 
Standu Třasáka a MilanaVaňuru – nemohu bohužel vyjmenovat všechny … 
 Takže přeji všem, kteří čtou tyto řádky, do nového roku 2021 co nejvíc zdraví, silnou a 
odolnou imunitu, posílenou vnitřní pohodou a optimismem, co nejvíc chvil štěstí a 
spokojenosti v rodinách i mezi známými a přáteli a v neposlední řadě i úsměv v tvářích a 
očích …  
 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.  
 Nezapomeňte a nepřehlédněte – PES, stupeň DVA – otvíráme …  
 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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