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 Venku je opět pěkný a polojasný březnový den těsně před uzávěrkou (12.3., půl 
desáté) a já si stejně jako před měsícem lámu hlavu nad obsahem svého měsíčního příspěvku. 
Nejvíc ze všeho mne překvapuje, jak i v karanténě čas letí („jako jelen, byvše do pr…e 
střelen“ – tak si pamatuji toto rčení z mládí … ) – a mně k tomu pocitu přispívá i měsíční 
cyklus Informu a týdenní frekvence činností s tím spojených: v půli měsíce zpracování a 
odeslání příspěvků, další týden posouzení obtahu čísla redakční radou, poté tisk a distribuce – 
a po dvou týdnech opět podněcování básnického střeva, aby něco vyprodukovalo  Před 
rokem to bylo snazší, stále se něco dělo, teď je to skoro jako vaření sekerkové polévky pro 
lakomou selku (doufám, že tu pohádku znáte ). 
 Několik pozitivních informací bych ale přesto měl. V termínu blahopřání jubilantů 
18. února přišlo do klubovny pro krátké setkání, osobní blahopřání a dárkový balíček od 
ÚMČ devět oslavenců – jsem rád, že alespoň touto cestou jsem jim mohl za ÚMČ i za sebe 
osobně poblahopřát, a potěšilo mne, že všichni přišli do klubovny v dobré pohodě a s nadějí, 
že v dohledné době se v ní opět budeme setkávat společně. Věřím, že i 18.3. (po uzávěrce) to 
proběhne obdobně a tak zvu touto cestou půlkulaté a kulaté jubilanty dubnové i 
z předcházejících měsíců opět na plánovaný termín blahopřání jim 15. dubna od 14.30 do 
16 hodin – těším se na osobní setkání a vzájemné „dobíjení baterek“ úsměvem, optimismem a 
pohodou …  
 Při této příležitosti i jinak (SMSkou) jsem v únoru a březnu dostal několik tipů na 
možné poznávací zájezdy, za což i touto cestou 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. 
 Kromě jubilantů jsme museli oželet i jiné společné akce, spojené se začátkem roku – 
tříkrálové a masopustní posezení i oslavu a připomenutí MDŽ, už tradičně spojenou 
s vystoupením dětí ze ZUŠ a souboru Stará Líšeň. Rád bych alespoň dodatečně touto cestou 
popřál všem ženám a dívkám k jejich svátku co nejvíc zdraví, silnou imunitu, pohodu a 
optimismus – obvyklý karafiát je tentokrát bohužel jen symbolický a i foto je loňské  … 
 Těšit se můžeme i na jaro a velikonoční svátky, vycházející letos na začátek dubna – a 
po nich snad i na postupné rozvolňování nutných opatření v omezení pohybu a kontaktů.  
Stále tu tak zůstává nadějná možnost v omezené míře alespoň částečně obnovit klubovou 
činnost snad ještě před létem. Nevím jak vám, ale mně začíná scházet i pravidelné pondělní 
cvičení – samotnému se mi doma cvičit nechce nebo si nevzpomenu a tak pociťuji, jak mi tělo 
chřadne a chřadne … nejvyšší čas, abychom mohli začít společně se protahovat alespoň 
venku před společenským sálem – snad od května?  
 Minulý měsíc březnový program a ilustrační foto s mým vědomím z prostorových 
důvodů na této stránce nebyl, dubnový provizorní jsem připravil (nemá zatím smysl získávat 
lektory k jejich akcím v klubovně). Stále jsem optimista – PES se jednou překlopí do stupně 
dva a otevřou se dveře klubovny … 
 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). 
       Ing. Luděk Hodboď 

luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899 

http://www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub
mailto:luhod@seznam.cz

