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Slavnostní setkání členů a přátel PARKINSON KLUBU BRNO,
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Společnost Parkinson, z.s.

u příležitosti SVĚTOVÉHO DNE pro Parkinsonovu nemoc a k poctě 24. výročí založení
PARKINSON KLUBU BRNO, Společnost Parkinson, z.s.
pod záštitou patrona Zdeňka Junáka a ve spolupráci s KLUBEM ŠELEPKA

v sobotu 9. dubna 2022 od 14.00 hodin
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24 let
s vámi...

společenské odpoledne v KLUBU ŠELEPKA, Šelepova 1, Brno

PROGRAM

Chceme bojovat – hymna brněnských parkinsoniků a přátelská slova jejich patrona Zdeňka Junáka
Tobiáš Košir – vystoupení sedminásobného mistra světa v sólovém stepu
Tomík Šalé – nevidomý pianista
Zábavný pořad skupiny Kamarádi se Zdeňkem Junákem
Program taneční skupiny Mystery ze Sokola Líšeň

Vstupné dobrovolné. Přístup je zcela bezbariérový, od zastávky Klusáčkova – MHD č. 12, jen několik kroků.

9. výstup na hrad Špilberk – doprovodná tradiční akce k 24. výročí PKB, neděle 10. dubna 2022
Sejdeme se na ulici Husova proti hotelu INTERNATIONAL a od 10.00 hodin společně vystoupáme na nádvoří hradu. Očekáváme
zprovoznění autobusu č. 80 ze zastávky u parku na Moravském nám. proti České pojišťovně až k hradu. Autem: Z ulice Gorazdova
až k hradu (zajištěna asistence Městské policie ČR, pro volný vjezd po předložení této pozvánky). Povolení pro parkování nutno
vyzvednout v Info-centru. V 11.00 hodin si společně poslechneme zvonkohru na nádvoří hradu a svatopetrské vyzvánění poledne.
K obědu a přátelskému posezení se pak sejdeme v podhradí v Pivnici U Čápa.
Pojďte s námi i vy zdraví, i vy, jakkoliv nemocní, vy slavní, i vy neznámí.
Případné informace: vern.eva@seznam.cz nebo ha.hela@seznam.cz

Za výbor PKB Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně
www.parkinson-brno.cz

PODĚKOVÁNÍ za spolupráci a podporu: Magistrát města Brna, Klub Šelepka, EX-PRESS (grafika, tisk, reklama), Zdeněk Kopřiva ITV Public, s.r.o., Samab Brno group, a.s, Týdeník Nos.
Všem účinkujícím a přátelům, kteří svou nezištnou pomocí přispěli k realizaci tohoto setkání a vyjádřili tím tak velké pochopení nemocným lidem a podpořili naši snahu o zlepšení života parkinsoniků.

