
DDM Smiřice 
PPaallaacckkééhhoo  220055,,  550033  0033  SSmmiiřřiiccee   

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccee  

nnaa  ppoosslleeddnníí  ssrrppnnoovvýý  ttýýddeenn  lleettnníícchh  pprráázzddnniinn  

Termín: 23. – 27. srpna 2021 
Cena: 1 500,- Kč pro členy DDM / 1 800,- Kč pro nečleny 

Omezená kapacita – 25 dětí!!! (minimální počet je 15 dětí) 

PPoonndděěllíí  2233..  88..  22002211::  VVÝÝLLEETT  DDOO  AADDRRŠŠPPAACCHHUU  

Turistický výlet do Adršpašsko-teplických skal. Plavba na pramicích po 
romantickém jezírku v srdci Adršpašského skalního města. Oběd započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 8:30 hod. (odjezd v 8:50 hod.) 

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 18:10 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

ÚÚtteerrýý  2244..  88..  22002211::  DDĚĚTTSSKKÉÉ  ZZÁÁBBAAVVNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM  NNAA  ČČEERRNNÉÉ  HHOOŘŘEE 

V Dětském parku Kabinka si děti vyzkouší celkem 8 zážitkových aktivit - letní 
tubing, lezecká stěna, slackline, šlapací káry, lodičky atd. Oběd započítán v ceně. 

Sraz:  u prodejny Hruška v Holohlavech v 8:20 hod. (odjezd busem v 8:42 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 18:10 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

SSttřřeeddaa  2255..  88..  22002211::  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  BBRROOUUMMAARR  

Velký bazén se skluzavkou a dalšími vodními atrakcemi a pro malé návštěvníky 

je k dispozici bazén malý. Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 8:30 hod. (odjezd v 8:50 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:10 hod. 

S sebou: plavky, ručník, svačina, pití, kapesné 

ČČttvvrrtteekk  2266..  88..  22002211::  DDĚĚLLOOSSTTŘŘEELLEECCKKÁÁ  TTVVRRZZ  aa  RROOZZHHLLEEDDNNAA  DDOOBBRROOŠŠOOVV  

Turistický výlet k nejznámější dělostřelecké tvrzi československého 
pohraničního opevnění a k 25m vysoké věži – rozhledně. Oběd započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 8:30 hod. (odjezd v 8:50 hod.) 

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

PPáátteekk  2277..  88..  22002211::  BBÍÍTTOOVVAANNYY  ZZOOOO  

Exotika na ranči Bítovany - prohlédneme si okolo 100 zvířat včetně ohrožených 
druhů. Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 9:00 hod. (odjezd v 9:13 hod.) 
Příjezd: na vlakovém nádraží Smiřice v 16:46 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

Přihlášku s poplatkem odevzdejte do 31. 5. 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

