
DDM Smiřice 

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccee  

nnaa  ssrrppnnoovvýý  ttýýddeenn  lleettnníícchh  pprráázzddnniinn  

Termín: 16. – 20. srpna 2021 
Cena: 1 200,- Kč pro členy DDM / 1 400,- Kč pro nečleny 

Omezená kapacita – 25 dětí!!! (minimální počet je 15 dětí) 
Obědy na každý den jsou započítané v ceně. 

PPoonndděěllíí  1166..  88..  22002211::  AATTLLEETTIICCKKÝÝ  VVÍÍCCEEBBOOJJ  ––  BBĚĚHH  ++  SSKKOOKK,,  OORRIIEENNTTAAČČNNÍÍ  BBĚĚHH  

Děti čeká první část atletického víceboje - běh na 60m a skok do dálky. 
Odpoledne se naučíme číst v mapě na orientační běh a zaběhneme si závod. 

Sraz:  v tělocvičně ZŠ v 8:00 hod. 
Konec: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití 

ÚÚtteerrýý  1177..  88..  22002211::  OOPPIIČČÍÍ  DDRRÁÁHHAA,,  KKUUBBBB,,  MMÖÖLLKKKKYY  

Během dopoledne absolvujeme v tělocvičně opičí dráhu (překážky, podlézání,…). 

Odpoledne si zahrajeme švédskou hru Kubb a finskou hru Mölkky. 

Sraz:  v tělocvičně ZŠ v 8:00 hod. 
Příjezd: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 

S sebou: sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a na ven, pláštěnka, svačina, pití 

SSttřřeeddaa  1188..  88..  22002211::  AATTLLEETTIICCKKÝÝ  VVÍÍCCEEBBOOJJ  ––  HHOODDYY  ++  BBĚĚHH,,  SSTTŘŘEELLEECCKKÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  

Třetí den budou na programu hody šipkou a diskem, vrh koulí a vytrvalostní běh. 
Nakonec děti čeká střelba ze vzduchové pušky, luku, laserové pušky a hod na cíl. 

Sraz:  v tělocvičně ZŠ v 8:00 hod. 

Příjezd: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití 

ČČttvvrrtteekk  1199..  88..  22002211::  PPOOSSTTŘŘEEHHOOVVÝÝ  ZZÁÁVVOODD,,  ŠŠLLAAPPAADDLLAA  BBEERRGGYY,,  SSOOFFTTBBAALL  

Velmi oblíbený postřehový závod se sportovní tématikou. Odpoledne vyzkoušíme 
šlapadla Berg, softbal a spoustu nových her na školním hřišti u ZŠ. 

Sraz:  v tělocvičně ZŠ v 8:00 hod. 
Příjezd: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití 

PPáátteekk  2200..  88..  22002211::  GGLLAADDIIAATTOORR  RRAACCEE,,  VVYYHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  

Poslední roky velmi oblíbený závod Gladiátor Race plný překážek. Závěrečné 
vyhlášení výsledků atletického víceboje i jednotlivých disciplín. 

Sraz:  v DDM Smiřice v 8:00 hod. 
Příjezd: v DDM Smiřice v 16:00 hod. 

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

Přihlášku s poplatkem odevzdejte do 14. 6. 2021 
na email: raszka@ddmsmirice.cz, ivan@ddmsmirice.cz nebo v DDM Smiřice!!! 

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

a na tel. 604 629 920 (Martin Ivan) 

mailto:raszka@ddmsmirice.cz
mailto:ivan@ddmsmirice.cz

