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 Říká se či píše, že vše souvisí se vším a že závan motýlích křídel může vyvolat 
tropickou bouři. Při spojení pohledu do kalendáře (16. dubna) a z okna na ulici (pod mrakem, 
5° C, občas i poletující vločky) člověka napadne, jestli „návrat“ k dříve obvyklému počasí 
začátku jara nakonec nesouvisí s radikálním omezením zejména letecké dopravy ve vzdušném 
prostoru a s tím souvisejícím omezením masového přemisťování lidí v rámci dovolených a 
cestování. V turistických centrech (Benátky, Český Krumlov apod.) ze současného klidu mají 
většinou radost řadoví obyvatelé, zatímco podnikatelé v cestovním ruchu si zoufají. Někdo 
karanténní omezení snáší s nadhledem jako nutné zlo v zájmu budoucího navození 
„normálního“ stavu, jiné bere amok z toho, že si někdo dovoluje omezit jejich nedotknutelná 
„osobní“ práva a možnost „užívat si života“ pod záminkou celospolečenského zájmu … 
 Před měsícem jsem vyslovil naději, že možná od května by mohlo dojít k rozvolnění 
opatření a zahájení omezené klubové činnosti včetně cvičení. Některé mutace jsou ale bestie a 
chovají se agresivně (asi si berou příklad z některých lidí), a tak respektuji nutnost přetrvávání 
některých omezení v zájmu nás všech, i když omezení možnosti kontaktů je stále delší …  
 Na druhé straně mám velkou radost, že většina návštěvníků klubu tuto situaci zvládá 
s optimismem a nadhledem – s upřímnou radostí jsem ve čtvrtek 15.4. v klubovně blahopřál 
třem dubnovým jubilantkám a s obdivem k jejímu optimismu a elánu pak zejména paní Janě 
Vančuříkové, které jsme v malé skupince a s odstupy blahopřáli k 97. narozeninám. 
S úsměvem nám mj. řekla, že se těší, že mezi nás přijde slavit ještě nejméně třikrát …  
 V březnu (18.) jsem přál zdraví a předával dárkové balíčky ÚMČ čtyřem oslavencům, 
včera to byla také i paní Marie Tesařová (85 let), a věřím, že v dalším termínu 20. května od 
14.30 do 16 hodin budu moci opět alespoň touto formou blahopřát i dalším – třeba i těm, 
kteří si nemohli přijít pro blahopřání od loňského října – už bude tepleji, přijďte – není nad 
osobní setkání a vzájemné „dobíjení baterek“ úsměvem, optimismem a pohodou …  
 Při této příležitosti i jinak (SMSkou) občas dostávám tipy na možné poznávací 
zájezdy, za což opět děkuji. Zatím to sice vypadá, že jejich jarní sezónu budeme muset oželet, 
ale třeba se situace v létě změní k lepšímu natolik, že budeme se moci někam společně 
podívat alespoň na podzim. 
 Stále tu zůstává naděje v omezené míře alespoň částečně obnovit klubovou činnost 
snad ještě před létem včetně pravidelného pondělního cvičení – zatím ho nahrazuji jízdou na 
kole, ale není nad společné žertování a protahování se. Skupiny do 20 osob venku či do 10 
pod střechou podle pandemického zákona momentálně neplatí, ale naděje umírá poslední … 
PES a jeho stupeň dva už asi vzkříšen nebude, ale nahradí ho něco jiného a dveře klubovny a 
společenského sálu se už, věřme, brzo otevřou – i připojený program na duben je projevem 
optimistického výhledu do blízké budoucnosti … 
 Trvale platí – 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 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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