Důležitá informace PKB!
Po třinácti letech měníme prostor pro klubové setkávání.
Od roku 2008 jsme se scházeli každý měsíc v budově Diecézní rady Československé církve husitské na
Joštové 7. Zpočátku nám místnost „Setkávání“ zcela vyhovovala a s vedením CČSH jsme měli velmi
dobrou spolupráci, za kterou jsme velice vděční.
S pozvolným rozšiřováním členské základny nám začal být uvedený prostor již těsný, ale najít větší,
pro nás vhodnou klubovnu, nebylo lehké.
Letos o prázdninách bylo městskou částí Brno-střed zřízeno volnočasové centrum KÁVÉESKA,
příspěvková organizace na Vojtové 7, Brno 639 00. Ve zcela nové budově se budou konat akce pro
veřejnost a různé aktivity pro rodiny s dětmi a seniory.
Oslovili jsme vedení městské části Brno-střed s prosbou, zda by se naše klubová setkávání mohla
konat v uvedených prostorách a naše přání se splnilo!

Od pondělka 15. 11. 2021 se budeme setkávat v krásných, nových, a hlavně bezbariérových
prostorách v KÁVÉESce, Vojtova 7, 639 00 Brno.
Vzhledem k již obsazeným termínům nebylo možné dodržet naše středy, proto se klubové
schůzky budou konat každé třetí PONDĚLÍ v měsíci od 14.00 do 17.00 hod.
Jak se do Kávéesky na Vojtovu dostanete?
-

Tramvají č. 7, 8 od Hlavního nádraží, vystoupit na zastávce Vojtova a po pár metrech
dojdete k domu s velkou sedmičkou na fasádě.
Tramvají č. 2 od Hlavního nádraží, vystoupit na zastávce Nemocnice Milosrdných bratří
a opět ulicí Vojtova dojdete k cíli.
Tramvají č. 3, 5, 6 z ulice Česká na zastávku Nemocnice Milosrdných bratří a zase ulicí
Vojtova dojdete k domu se sedmičkou na fasádě.
Přijedete-li autem, můžete parkovat v nedalekém parkovacím domě RIVER PARK na ulici
Polní.

Projdete otevřenou brankou a podle šipek KÁVÉESKA se dostanete k budově.
Zvonit na zvonek Recepce.
Když jsme poprvé navštívili Kávéesku, zaznělo slovo přepychové. Věříme, že i vy budete rádi
docházet do krásného prostředí s většími možnostmi pro naši činnost.
Nezapomeňte na opatření proti Covidu-19 a přezůvky!
A nejen to! Dle svého zájmu se můžete účastnit všech akcí, které Kávéeska organizuje.
Například jsme již pro vás zamluvili účast na počítačovém kurzu - ještě letos. Na klubovém
setkání v říjnu se přihlásíte na termín, který vám bude vyhovovat.
Bonusem pro nás všechny bude milý a vstřícný personál Kávéesky, který je ochotný pomoci
při organizování našich aktivit. Máte se nač těšit!
Přejeme vám šťastné vykročení do nových dnů s klubem parkinsoniků.
Vedení městské části Brno-střed vřele děkujeme, této možnosti si velmi vážíme.

