
Informace

3. „Parkiminibál“

Pořadatel:
Parkinson klub Zlín, Společnost Parkinson, z. s. 

Termín:
sobota  4. 6. 2016

Místo konání:
Sokolovna, Komenského č. 248, Otrokovice,
na místo se dostanete z vlakového nádraží v Otrokovicích autobusem č. 55, pojede-
te na zastávku Nadjezd, jízdenku si koupíte v automatu – nepřestupná za 12,- Kč.
Na křižovatce přejdete na druhou stranu a dáte se kousek zpět kolem domků až
k Sokolovně - cca 200 m vzdálené. Při příjezdu autem můžete parkovat přímo u bu-
dovy. K Sokolovně lze jít z vlakového nádraží pěšky zadem po ul. J. Jabůrkové,
která vede souběžně s kolejemi (vede tu i žlutá turistická značka), dále přes lávku
přes řeku Dřevnici – cca 1 km. 

 

Účastníci:
Akce je určena pro nemocné PN, rodinné příslušníky, přátele. Ženy, nezapomeňte si
vzít dlouhou sukni a muži, motýlka. Také vám předem děkujeme za malý dárek do
tomboly. 



Akce bude zahájena ve 13 hodin, Sokolovna bude pro vás otevřena od 12:30
hod.

Neplatíte  žádný  účastnický  poplatek.  Základní  občerstvení  –  voda  a  drobné
„pamlsky“ bude také zdarma. Zakoupit si můžete nápoje - i čepované pivo- a další
pochutiny. Nepodáváme teplé jídlo. Pokud byste se chtěli před akcí naobědvat, tak
vám  doporučujeme  restauraci  Sýpka,  která  je  cca  50  m  od  Sokolovny  a  má
otevřeno od 11 hod. Vaří tam výborně – mají i skvělou pizzu – a za přijatelné ceny.

Program:
J tancování – hraje DJ Larsen (Jaromír Špaček)
J PK Zlín předvede cvičení na hudbu
J povídání s přáteli
J tombola

Ubytování:
Pokud jste zdaleka, tak vám doporučujeme „Ubytovnu OÁZA“, kde má zajištěný
nocleh i DJ Larsen.
ul. Moravní 959
recepce ubytovny NONSTOP:
telefon: +420 577 925 713
mobil:   +420 724 903 348
email: oaza.smo@tiscali.cz
Cena ubytování je cca 300,- Kč, pokoje jsou dvoulůžkové s koupelnou a WC. Uby-
tování si zajišťuje každý samostatně. 

Přihlášky:
Nahlaste,  prosím,  váš  zájem o  akci  do konce  května  2016  mailem na  adresu:
z.kymlova@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: 774 987 563.

VÍTEJTE V OTROKOVICÍCH!!!

Za Parkinson klub Zlín: Ing. Zdenka Kymlová
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