
PLES KLUBU 2019

I v letošním roce vám společenství  KLUB   připravilo společenský ples pro nezadané katolíky nad
30let až 55let+, kde je možnost navázat nová přátelství a dobře si zatančit.
Ples se uskuteční  26  .  ledna 2019    v Brně-Tuřanech,  kde začneme  v 17:30h v místním kostele
Zvěstování  P.  Marie  mší  svatou  (www.farnostturany.cz).  Mše svatá  bude  pouze  pro  nás,  proto
prosíme o hojnou účast. Pokud si přinesete napsanou přímluvu, tak bude použita ve mši sv.
Po mši  svaté  se  přesuneme do nedaleké  sokolovny (300m),  kde  je  k dispozici  hlídaná  šatna  a
místnost pro převlečení, hlavně pro ženy.
Zde se uskuteční  samotný ples  s  programem. K tanci  nám bude hrát  po tříleté  odmlce taneční
skupina „ŠIŠKA“, která hraje současnou taneční hudbu, ale i v lidovém tónu.

Občerstvení: Na začátku bude podávána všem teplá večeře, dále víno, minerálky a balená voda.
Vše je  součástí  vstupenky.  Bude otevřená i  restaurace,  kde  si  můžete  zakoupit  pivo,  čaj,  kafe,
sušenky, chipsy apod.
Součástí plesu bude i tombola. Prosíme všechny, kdo chtějí do tomboly přispět a podpořit tímto tuto
jedinečnou akci, aby zvážili čím. Je lepší méně darů, ale o to hodnotnějších, aby se tombola příliš
neprotahovala. Již předem děkujeme za všechny dary do tomboly.

Ubytování: Nejlepší ubytování je zajistit si u kamarádů bydlících v Brně. Kdo tuto možnost nemá,
je zajištěno ubytování:
Pro ženy:  Máme zamluveno 8 míst  ve „Fako-club“(www.fako-club.cz/ubytovani.html),   kde  je
potřeba sdělit, že patříte do skupiny Petra Záleského, jinak Vás neubytují, a nebo na tel: 545 220
918. Cena ubytování je 300,-Kč. Ubytování je naproti kostela.
Další ubytování je možno si domluvit osobně na telefonu 545 219 600, mob: 603 422 673 p.Řádek,
nebo emailem na pension@pension-brno.cz a je důležité sdělit u objednávky, že patříte ke skupině
Petra Záleského, jinak Vás neubytují!  
Cena ubytování je 300,-Kč, je cca 3 min. chůzí od kostela a je rezervováno 15 míst.

Přihlašovací údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa+PSČ, telefonní spojení zasílejte na adresu
petrzalesky@  email  .cz. Kdo pojede vlastním autem a může vzít z okolí účastníky, připište „pojedu
autem“. Kdo by měl z brněnských ubytování pro nějakého účastníka, napište nám to do přihlášky.

Cena za pronájem sokolovny, hudební skupinu, teplou večeři, víno a balenou vodu je 300,-Kč,
které  zasílejte  na  bankovní  účet   190348285/0300   nebo  složenkou  na  adresu  Petr  Záleský,
Brněnská 225, 696 11 Mutěnice. Po obdržení vám bude částka potvrzena a tímto jste automaticky
přijati  na  ples.  Přihlášky  zasílejte  do  20.1.2019, po  tomto  termínu  pouze  telefonem  u  Petra
Záleského na tel.736 767 039. Zde získáte v případě nejasností  i veškeré informace o plese.

Doprava: nejrychlejší je letecká na Letiště Brno-Tuřany :-))
Od hlavního nádraží ČD jede do Tuřan autobus MHD č.40 a 48. Odjezdy autobusů MHD jsou ze
zastávky „Úzká“, která je pod hlavním nádražím, vedle obchodního domu Tesco. V Tuřanech se
vystupuje u kostela na zastávce „Hanácká“. Doba jízdy je cca 20 minut.
Odjezdy zpět: Po půlnoci je v provozu noční autobusová linka č. 95. Ze zastávky „Hanácká“ 
k hlavnímu nádraží jezdí pravidelně po hodinách.

Pozvání platí i pro pražskou „Sponku“ a bratislavské „Mosty25plus“. Rádi na plese uvítáme i ty,
kdo nejsou členy zmíněných společenství, ale podmínky pro členství splňují. Tyto jsou zveřejněny
na našich stránkách www.klub-brno.wz.cz, kde najdete i průběžné informace o plese.
Přijďte se pobavit, zatančit a seznámit se s novými kamarády.

Děkujeme i za modlitbu za tuto akci pro nezadané katolíky.  Petr Záleský a spolupracovníci.
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