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 Po prázdninách a téměř normálním průběhu akcí v klubovně v září, nepočítám-li 
používání roušek při přednáškách, se nám to na přelomu měsíců náhle zvrtlo – ale to trochu 
předbíhám … 
 Druhou polovinu září zahájila Hanka Žaludová už asi osmým pokračováním svého 
neautorského čtení – tentokrát přiblížila život a dílo Jamese Herriota včetně ukázek z jeho 
tvorby. Relativně normálně, i když částečně ovlivněné nařízeným používáním roušek, což se 
trochu projevilo na menším počtu oslavenců, proběhlo i zářijové blahopřání jubilantům, 
narozených v srpnu a v září – nejstarší třiadevadesátiletá klubová dobrá duše Marie Kepáková 
sklidila zasloužený obdiv a ovace přítomných. Dr. Šubert poté upoutal pozornost přítomných 
svým poutavým přiblížením historických zajímavostí o dalších českých hradech, na což jsme, 
obrazně řečeno, navázali zájezdem do muzeí veteránů a zemědělských strojů a zejména 
prohlídkou velké plastické mapy Moravy a Slezska v Moravském topografickém centru ve 
Velkých Opatovicích, což byl v podstatě nepřenositelný a nepopsatelný zážitek – to se musí 
vidět …  
 A pak nás kovid začal opět ovlivňovat víc, než jsme čekali – z důvodů minimalizace 
hrozby nákazy se z účasti na Dni seniorů v klubovně 29.9. omluvili pozvaní hosté ze ZUŠ 
Dr. Mrkose a ze souboru Stará Líšeň, takže jsme poseděli u občerstvení a s harmonikářem 
Karlem Mifkem. Den seniorů na Vinohradech 1.10., který měl proběhnout ve společenském 
sále, jsem musel zrušit kvůli karanténě v kapele Sebranka – a poté už následovalo vyhlášení 
stavu nouze a pozastavení všech akcí, prozatím (v době uzávěrky) do 2.11. …  
 Jak to bude probíhat v listopadu, v době psaní příspěvku nedokážu odhadnout. Jsem 
ale optimista a tak jsem na listopad naplánoval a domluvil některé akce, které v říjnu nemohly 
proběhnout. Místo exkurze na hvězdárnu (8.10.) je pro případ příznivého vývoje situace 
připraven zájezd na hvězdárnu 17.11. na dvě filmová představení (viz program) a návštěva 
sklípku v Nechorech je přesunuta na čtvrtek 26.11. – uvidíme, přizpůsobíme se situaci … 
Bude-li klubová činnost povolena, přijďte se na uvedené akce přihlásit …  
 Budeme-li moci být „jenom“ v klubovně, chtěl bych touto cestou pozvat zejména 
všechny oslavence z letních a podzimních měsíců, kteří nemohli do klubovny přijít v září a 
v říjnu, alespoň na blahopřání jubilantům v listopadu 19.11. nebo třeba v prosinci. 
 
 Takže mi opět nezbývá, stejně jako před měsícem, než nám všem popřát co nejvíc 
zdraví a optimismu při zvládání nečekaných situací v závěru tohoto hodně neobvyklého roku 
– stále jsem přesvědčen, že kovid nás jen tak nedostane a s úsměvem jde všechno líp  
 Aktuálnější informace 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). 
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