
Zájezd Po stopách J. A. Komenského 

- poznávací zájezd k připomenutí 430. výročí narození J. A. Komenského 

Kdy: v sobotu 17. září 2022 – akce se koná za každého počasí 

Odjezd: Brodek u Přerova (zastávka u obchodu) – 8:00 hod. 

V případě zájmu bude možnost nastoupit v Rokytnici (popř. Císařově, Citově) – čas jednotlivých zastávek 

bude upřesněn formou SMS na kontaktní telefon. 

Program: 1) Návštěva Památníku Jednoty bratrské v Přerově 

                2) Muzeum J. A. Komenského ve Fulneku (nová expozice s průvodcem)  

                3) Výstava Dětské hry. Mezi modlitbou a prací - možnost vyzkoušet si hry ze 17. století 

                4) Procházka Žákovským hájem (aneb kudy kráčel Komenský) 

                5) Návštěva poutního místa Panna Maria ve Skále (u Spálova) 

 
Zájezd nezahrnuje stravu a pití, prosím vezměte s sebou na celý den. Nezapomeňte na kartičku 

pojištěnce, doklady, oblečení dle počasí, pevnou obuv a dobrou náladu, příp. kinedryl. Ve Fulneku bude 

možnost občerstvení v cukrárně. 

Cena: 

Doprava zájezdovým autobusem  –  jednotlivec 300 Kč; rodina 250 Kč/osobu; student SŠ, VŠ 150 Kč; děti 

do 15 let zdarma (hradí farnost Brodek u Přerova) 

Vstupné do muzea - dospělí 50 Kč; žáci, studenti, senioři 30 Kč; rodinné (2 dos.+max. 4 děti do 15 let) 100 

Kč, do 6 let zdarma. 

Přihlášku, platbu i případné dotazy směřujte na: Jitka Navrátilová, Majetínská 488, Brodek u Přerova, 

602 160 551 (SMS, WhatsApp) email – jitnavratilova@seznam.cz 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- odstřihněte --------- 

Přihláška 

Závazně přihlašuji na zájezd Po stopách J. A Komenského 17. 9. 2022 tyto osoby (nehodící se škrtněte): 

1.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

2.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

3.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

4.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

5.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

6.__________________________________ dospělý – dítě (do 6 let) – žák (do 15 let) - student – důchodce 

Celková cena činí: ___________________ (sečtěte dle instrukcí nahoře) 

Nástupní zastávka (vyberte): Císařov  -  Citov – Brodek – Rokytnice 

Kontakt na účastníka zájezdu (stačí 1 za celou rodinu, kam přijdou upřesňující pokyny): 

 – email, telefon: _____________________________________________________________ 

 

V _________________ dne _______________  Podpis: _______________________________ 

about:blank

