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

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccee  

nnaa  ppoosslleeddnníí  ttýýddeenn  lleettnníícchh  pprráázzddnniinn  

Termín: 24. – 28. srpna 2020 

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

PPoonndděěllíí  2244..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  2255..88..22002200::    RROOZZHHLLEEDDNNAA  ŽŽEERRNNOOVV  aa  BBAABBIIČČČČIINNOO  ÚÚDDOOLLÍÍ  

Pěší výlet po místech, které vychovalo největší českou spisovatelku Boženu 
Němcovou – Viktorčin Splav, Staré Bělidlo, zámek Ratibořice 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 8:40 hod. (odjezd vlakem v 8:50 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:10 hod. 

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

SSttřřeeddaa  2266..88..22002200::  RREETTRROOPPAARRKK  SSEEJJFFYY  ––  LLeessnníí  pplloovváárrnnaa  

Výlet do Retroparku – Lesní plovárna: přírodní plovárna obklopená přírodou, 

beach volejbal, nafukovací horolezecká stěna, dětské hřiště, ping-pong 

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

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:10 hod. 
S sebou: plavky, ručník, sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné 

ČČttvvrrtteekk  2277..88..22002200::  LLAANNOOVVÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  PPAARRDDUUBBIICCEE  ++  AARRNNOOŠŠTT  ZZ  PPAARRDDUUBBIICC  

Atrakce: Lanáček – lanové překážky pro děti, vysoká lana pro starší, 
trampolíny, bungee trampolíny, skákací hrad, poté výlet na lodi do Brozan 

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: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

PPáátteekk  2288..88..22002200::  ZZÁÁBBAAVVNNÝÝ  PPRROOGGRRAAMM  VVEE  SSMMIIŘŘIICCÍÍCCHH  

Program nejen v areálu DDM, atletický víceboj, orientační závod v parku, 
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/

