
 
Přibližně jednou ročně pořádáme setkání bývalých zaměstnanců Brunky podniku SUKNO.  

Pozvánku na rok 2018 naleznete níže.  

Registrace probíhá měsíc před akcí, nicméně pokud máte zájem přijít na setkání, tak kontakt na Vás 

nám můžete poslat již dnes a my Vám pak měsíc před setkáním pošleme pozvání. 

 

  

Pozvánka na setkání bývalých zaměstnanců SUKNA 

a pamětníků textilní továrny na Brunce na 12. května 2018  
 

sbíráme staré fotografie a jiné archiválie 

k přípravě publikace o historii továrny  

 

 
 
 

 
Zveme Vás již na třetí setkání bývalých zaměstnanců SUKNA a pamětníků textilní továrny na Brunce, které se 

uskuteční v sobotu 12. května 2018 od 13:00 do 17:00 na zahradě zámečku Areálu BRUNKA. Součástí setkání 

bude možnost prohlídky již z větší části zrekonstruované Brunky. 
 

V době tohoto setkání bude současně probíhat cyklistický závod „MTB BRUNKA“. Start a cíl je také na zámečku 

na Brunce. (start 14:00 / dojezd přibližně v 16:10 / vyhlášení vítězů 17:00/ součástí je dětský závod). 
 

Dále stále sbíráme do archivu a pro další vydání publikace o Brunce a o soukenictví. Za staré fotografie, 

pohlednice, mapy a případně i jiné dokumenty, vztahující se k historii Brunky a SUKNA z let 1825 až 2003 

budeme moc rádi, zapůjčené na místě okopírujeme a týž den vrátíme. Již rozpracovanou historii továrny 

naleznete na www.brunka.cz. Za pomoc se získáváním podkladů všem dopředu děkujeme. 
 

Pro účast na této akci je nutno si objednat vstupenku, která bude přímo na Vaše jméno. Součástí vstupenky je 

nárok na občerstvení a dopravu na Brunku a zpět do města zdarma. 

Registrovat se můžete na telefonu 737 278 167 nebo mailem brunka@brunka.cz, prosíme nejpozději do 9. 

května 2018 (vstupenku Vám pošleme poštou na Vaši adresu).  

  

Jaroslav Janeček, jednatel 

Miroslav Peterka, správce areálu 

 

 

Doprava zdarma 

na Brunku:   lze využít našeho odvozu v 12:45 od pošty  

z Brunky:      kdykoli od 16:00 do 18:00 Vás odvezeme do města naším mikrobusem 

Tato akce je pro max. 50 osob. (pozvání platí do vyčerpání této kapacity) 
 
 

 

 

     


