
Informace o akcích Senior klubu – červen 2021 
 
 Nerad bych to zakřikl, ale vypadá to, že jsme dočkali jakéhosi konce karantény i 
začátku „normálního“ léta. Obé nám sice mohou námi neovládané přírodní síly narušit (např. 
novými mutacemi nebo nelaskavým počasím), ale na to jsme většinou připraveni to zvládnout 
… 
 Společné akce jsme zahájili nenápadně – cvičením ve společenském sále v pondělí 
31. května, na kterém se sešlo 10 cvičenek a já  (historický okamžik byl zdokumentován, je 
na webu). V úterý 1. června  to v klubovně „hučelo“ podstatně více – na setkání se známými 
přišla téměř třicítka zájemců o komunikaci a čas všem přítomným u šálku kávy přímo letěl. 
 Pevní červnový týden gradoval v zahrádce v Sherwoodu – na mé pozvání „na jedno“ 
reagovalo mnohem víc zájemců, než obvykle přijde do klubovny (38 přítomných byl zhruba 
trojnásobek návštěvy na následné cestopisné přednášce 8. června v klubovně). I hostinského 
jsme potěšili, protože mi později v krátkém rozhovoru ve výčepu řekl, že už si plnou zahrádku 
vyfotil a posílá to přes sítě známým a kolegům ...  Stejně jako jsme udělali radost 
hostinskému, ji měli i přítomní – počasí bylo příjemné, obsluha byla rychlá a k náladě hrál na 
harmoniku Milan Vaňura. Ke zpěvu sice na rozdíl od minulosti nedošlo, maximálně se občas 
někdo přidal pobrukováním, ale zábava nevázla a tak to byly velmi příjemné dvě hodinky, 
prožité v milé společnosti a v přírodě ... 
 Následující týden už asi touha po setkávání vyprchala a tolik netáhla – na cestování 
s Eliškou po Rakousku i na přednášku pana starosty přišlo mnohem méně zájemců. Pan 
starosta se předem omluvil a tak jsme se pobavili hraním společenských her – otestovali jsme 
i moderní „bombu“, což byl pro některé nečekaný zážitek, spojený s procvičováním paměti … 
 
 Ze zářijového programu považuji za vhodné upozornit na zájezd do Dolních Kounic a 
Moravského Krumlova 14. září (program je na webu klubu), hlásit se je možno okamžitě od 
začátku září stejně jako na exkurzi na hvězdárnu ve středu 15. září.  
 Z připravovaných akcí v říjnu bych rád připomněl již tradiční Den seniorů na 
Vinohradech, který proběhne v sobotu 2. října od 14 hodin ve společenském sále opět 
s kapelou Sebranka a country tanečními skupinami souboru Carolka, a na zájezd 7. října do 
Kunštátu a Boskovic.  
 Odkládané a očekávané návštěvy ve sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách-Nechorech 
jsou plánovány na 14. října (a poté ještě v listopadu). V závislosti na programu digitária 
hvězdárny připravujeme i jeden až dva zájezdy na podvečerní představení – doporučuji proto 
sledovat Inform, případně naše webové stránky. 
 Na říjnové zájezdy bude možno se hlásit po 15. září u mne v klubovně, v níž budou 
zveřejněny (kromě webu) i programy zájezdů. 
 Jsem rád, že se nám daří i se stanovenými omezeními klubovou činnost obnovovat – 
jak budeme úspěšní, bude především záviset na tom, zda přijmete naše pozvání (nejen „na 
jedno“) a zda na naše akce po prázdninách přijdete …  
 Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete jako vždy na 
odkazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub (dílčí komplikace s dostupností 
některých našich záložek, zejména Fotogalerie, koncem května a začátkem června jste možná 
ani nezaregistrovali, byly úspěšně vyřešeny) nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí 
v klubovně na Bzenecké 19 (viz program). 
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