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V pátek 14. června 2019 pořádá Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace   

SRAZ BÝVALÝCH ŽÁKŮ A PŘÁTEL ŠKOLY  

na který Vás tímto srdečně zveme. 
 

V letošním roce, stejně jako při minulém srazu, škola nebude pořádat jeho druhou část (večeře, přátelské posezení, 
diskotéka) ve svých prostorách. Nebude zde ani možnost ubytování.  
 

Letošní sraz proběhne ve dvou etapách: 
1. Den otevřených dveří ve škole – od 14:00 hod. do 17:00 hod. V této době můžete školu navštívit, prohlédnout 

si jí a zavzpomínat na období školní docházky.   
Místo konání - budova Mateřské školy a základní školy Kyjov, Školní 3208/51 – v místní části Boršov  
 (GPS 49.0244369N, 17.1204814E) 
 

2. Večeře, přátelské posezení, diskotéka (bohatá tombola) - od 18:00 v IP RESTAURANTU KYJOV - na ulici 
Nádražní - vedle vlakového nádraží (GPS 49.0158347N, 17.1231403E) 

Večeře v restauraci – je možnost výběru ze tří jídel:  
1 . Plněná kuřecí kapsa, opékané brambory   140 Kč 
2. Vepřový řízek s bramborovým salátem    140 Kč 
3. Vepřové medailonky z panenky, pepřová omáčka, hranolky  140 Kč 

 Pokud budete mít o večeři zájem, prosím informujte nás o výběru jídla (dole návratkou nejpozději do 
7.6.2019), aby mohlo být pro Vás rezervováno. Závaznou objednávku večeře musíte také potvrdit zasláním 
140 Kč na účet 2281180309/0800 nebo vložením peněz do obálky spolu s návratkou (do 7.6.2019). Jinak ji 
Vám nejsme schopni zajistit ! 

 

Vzdálenější účastníci se mohou ubytovat v blízkých ubytovacích zařízeních, např. na ulici Komenského (níže je 
přiložená mapka):  
Penzion TRIFIN (http://ubytovani.trifin.cz), Hotel PIVOVAR (http://www.kyjovsky-pivovar.cz/ ) 

!!! UBYTOVÁNÍ SI PROSÍM ZAJISTĚTE SAMI !!! 
 

Těšíme se na setkání s Vámi a zůstáváme s pozdravem ! Za Mateřskou školu a základní školu Kyjov, Školní 3208 
 
PaedDr. Miroslav Hula, ředitel 

 
tel.: 518 616 219, 518 614 212, 518 612 054, 603 879 031    fax: 518 614 212  e-mail: info@mszskyjov.cz 

www: www.mszskyjov.cz , www.facebook.com/mszskyjov  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NÁVRATKA (pokud se srazu zúčastníte, prosím odešlete nejpozději do 7.6.2019) 
Pokud Vám posíláme pozvánku na špatnou adresu, prosíme, napište nám zde tu Vaši aktuální: 
 

moje současná adresa je:    ……………………………………………………….. 
 

    ……………………………………………………….. 
 

Vaše jméno a příjmení:    ................................................................................................................. 
 
Nemám / mám zájem o večeři - prosím zakroužkujte:    jídlo č.1    jídlo č.2    jídlo č.3 
Návratku zašlete e-mailem ( zastupce@mszskyjov.cz ), faxem (518 614 212)  nebo poštou na adresu:  

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace, 697 01 Kyjov, Školní 3208/51 
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