
Milí rodiče,
ve středu 19. 6. 2019 pojedeme s dětmi z náboženství na pouť do Olomouce ke sv. Mořicovi a do Pevnosti 
poznání v Bezručových sadech. Odjezd autobusu ze Sobotína: od školy v 7.30 hod., 
                                                                                        z Velkých Losin: z autobusových zastávek v 7.40 hod., 
V Olomouci bude krátká prohlídka katedrály a mše sv. Poté se přesuneme ke Kristýnovi, kde bude pro zájemce 
oběd – menu nebo pizza. Odpoledne se pěšky přesuneme do Pevnosti poznání, kde navštívíme planetárium a 
expozice. S sebou jídlo a pití, kdo nebude mít oběd velkou svačinu, pevnou obuv, pláštěnku, věci uložte dětem 
do batůžků. Cena poutě 85,- Kč.  Gyroskop v pevnosti si platí děti samy, cena 30 Kč, s fotkou 55 Kč. Oběd si platí 
děti také samy, cca 120 Kč. Návrat přibližně v 17.00 hod. opět na místo nástupů dětí.
Prosíme o omluvení dětí ze školy, domluveno s vedením školy.
Kontakt: Dana Ponížilová, 731 626 557, ponizilova.sobotin@seznam.cz

Přihlášky i s platbou odevzdejte, prosím, obratem na faře Velké Losiny, Sobotín nebo v náboženství. 

………………………………………..………………….zde oddělte……………………………………..……………………

Přihlašuji své dítě

jméno, třída (škola)………………………………………………………..…………………………………………………..

nástupní místo……………………….………………………………….……………………………………………………….

Tel. číslo – rodiče…………………………………….………………………………………………………………………….

Gyroskop  ano  ne, platí děti samy 30/55 Kč
Oběd  ano ne, platí děti samy, přibližně 120 Kč
Správnou odpověď zakroužkujte.

Cena jídla je orientační, zvažte výši kapesného.
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