
Dům dětí a mládeže Smiřice 
PPaallaacckkééhhoo  220055,,  tteell..  449955  442222  881166,,  wwwwww..ddddmmssmmiirriiccee..cczz  

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccee  

nnaa  ppřřeeddppoosslleeddnníí  ttýýddeenn  lleettnníícchh  pprráázzddnniinn  

Termín: 17. – 21. srpna 2020 

Cena: 1 500,- Kč pro členy DDM / 1 750,- Kč pro nečleny 
Omezená kapacita - 20 dětí!!! 

PPoonndděěllíí  1177..88..22002200::  FFAAJJNNPPAARRKK  CCHHLLUUMMEECC  nn..  CC..  

Výlet do zábavního parku pro děti, do země stvořené pro trávení volného času 
– hopsálkov, miniměsto, zvířátkov, vodní děla, zoo-cars, dinoprales, bosov 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 9:00 hod. (odjezd vlakem v 9:13 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 18:46 hod. 
S sebou: pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

ÚÚtteerrýý  1188..88..22002200::    PPEEKKLLOO  ČČEERRTTOOVVIINNAA  ––  nneeddaalleekkoo  HHLLIINNSSKKAA  vv  ČČEECCHHÁÁCCHH  

Hraný program s čerty i Luciferem ve výjimečné stavbě, která sahá do 
hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky metrů chodeb a jeskyní. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:00 hod. (odjezd vlakem v 7:13 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 18:46 hod. 

S sebou: pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

SSttřřeeddaa  1199..88..22002200::  PPOOHHÁÁDDKKOOVVÁÁ  KKUUNNĚĚTTIICCKKÁÁ  HHOORRAA  

Výlet na Kunětickou horu, k oboře se zvířátky, do tajuplného lesa, 

Ježíškova nebe i pekla. Zajímavý program v perníkářské dílně Ježibaby. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 9:00 hod. (odjezd vlakem v 9:13 hod.) 

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 18:46 hod. 
S sebou: pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

ČČttvvrrtteekk  2200..88..22002200::  SSEEVV  aa  AAQQUUAACCEENNTTRRUUMM  HHKK  ((ppoouuzzee  ppllaavvccii!!!!!!))  

Výlet do Hradce Králové, návštěva Střediska ekologické výchovy – výukový 
program Byliny nejen v kuchyni, poté návštěva Městských lázní - aquacentra 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 9:00 hod. (odjezd vlakem v 9:13 hod.) 

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 16:46 hod. 
S sebou: plavky, ručník, šampon, svačina, pití, kapesné 

PPáátteekk  2211..88..22002200::  ZZÁÁBBAAVVNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  VVEE  SSMMIIŘŘIICCÍÍCCHH  

Program nejen v areálu DDM, taneční podložka Dance Pad, konzole Xbox 360, 
návštěva střelnice, oběd v Holohlavech a na závěr zmrzlina U Apače 

Sraz:  v DDM Smiřice v 9:00 hod. 
Konec: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, přezůvky, svačina, pití 

 

Více informací k akcím získáte na tel. 604 655 437 (Tomasz Raszka) 

http://www.ddmsmirice.cz/

