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 Po letní přestávce jsme začali v klubu téměř normálně – při poprázdninovém posezení 
se nás sešlo i k mému milému překvapení více než třicet a všichni byli rádi, že si mohou při 
kávě a zákusku popovídat nejen o letních zážitcích a podzimních očekáváních, souvisejících 
s možným negativním vlivem kovidu nejen na klubovou činnost. Chtíc nechtíc se mu bohužel 
musíme přizpůsobit a naučit se s ním žít. 
 Jednou z těchto skutečností je vynucené omezení kontaktů s dětmi ze základní školy 
minimálně do konce kalendářního roku – bohužel nebudou moci chodit do klubovny se svými 
vystoupeními k blahopřání jubilantům a naopak PC kurz pro seniory na počítačích PC učebny 
ZŠ také nemůže probíhat.  
 Vynucené omezení se týkalo hned další plánované akce – exkurze do hasičské stanice 
byla kvůli úhroze zavlečení nákazy do jejích prostor zrušena a tak jsem využil pěkného počasí 
a pozval zájemce na letošní druhou vycházku do Sherwoodu. Na zahrádce restaurace se nás 
sešlo dvaadvacet, všichni si vybrali, čím chtějí být pohoštěni, a k překvapení přítomných i 
náhodných kolemjdoucích nás na zahrádce už čekal Milan Vaňura se svou novou harmonikou 
a po vzájemném přivítání se hrál pro radost a dobrou náladu populární melodie i písničky na 
přání téměř dvě hodiny. 
 V druhém týdnu Eliška Vacková pokračovala ve svém cestování po Rakousku – a při 
přednášce pana starosty, při níž připomněl méně známé události z let 1919 až 1920, spojené 
s utvářením a upevňováním hranic nově vzniklého Československa, jsme pocítili další 
zpřísňování opatření – vynucené používání roušek i ve vnitřních prostorách klubovny, 
nařízené od 10.9. 
 Nevím, jak se bude vyvíjet situace a jaká budou přijímaná opatření v dalších dnech a 
týdnech – budeme se snažit se pružně přizpůsobovat a tak věřím, že proběhnou jak 
připravované akce ke Dni seniorů, tak i exkurze 8.10. na brněnskou hvězdárnu a 29.10. zájezd 
do sklípku v Nechorech (300 Kč), i když pravděpodobně v rouškách . 
 V listopadu bych mimo plánované akce rád uskutečnil i už víceméně pravidelnou 
návštěvu programu v planetáriu hvězdárny v závislosti na nabídnutých filmech – ale o tom 
budu psát konkrétněji až za měsíc …  
 Takže mi nezbývá než nám všem popřát co nejvíc zdraví a optimismu při zvládání 
nečekaných situací v závěru tohoto hodně neobvyklého roku – kovid nás jen tak nedostane a 
s úsměvem jde všechno líp  
 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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