
DDM Smiřice 
PPaallaacckkééhhoo  220055,,  550033  0033  SSmmiiřřiiccee   

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccee  

nnaa  ppoosslleeddnníí  ttýýddeenn  lleettnníícchh  pprráázzddnniinn  

Termín: 22. – 26. srpna 2022 
Cena: 1 900,- Kč pro členy DDM / 2 200,- Kč pro nečleny 

Omezená kapacita – 25 dětí!!! 

PPoonndděěllíí  2222..  88..  22002222::  DDEEŠŠTTNNÉÉ  ––  ŠŠEERRLLIICCHH,,  ŠŠEERRLLIIŠŠSSKKÝÝ  MMLLÝÝNN,,  AADDVVEENNTTUURREE  PPAARRKK  

Během procházky ze Šerlichu přes Šerlišský mlýn navštívíme Adventure park a 
vyzkoušíme si i adventure a fotbal golf. Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:50 hod. (odjezd v 8:13 hod.) 

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:44 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, pití, kapesné 

ÚÚtteerrýý  2233..  88..  22002222::  GGLLAADDIIAATTOORR  RRAACCEE  AARRÉÉNNAA  HHKK 

Sportovně – dobrodružný program, překážková dráha, dětský závod o medaile. 
Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:50 hod. (odjezd v 8:13 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 16:46 hod. 
S sebou: starší oblečení a obuv, oblečení na převlečení, svačina, pití, kapesné 

SSttřřeeddaa  2244..  88..  22002222::  BBOOTTAANNIICCUUSS  OOSSTTRRÁÁ  

Historické centrum řemesel a umění + bylinné zahrady Botanicus + arboretum + 

výroba vlastního výrobku v ceně! Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:50 hod. (odjezd vlakem v 8:13 hod.) 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:44 hod. 

S sebou: pohodlná obuv, svačina, pití, kapesné 

ČČttvvrrtteekk  2255..  88..  22002222::  LLAANNOOVVÉÉ  CCEENNTTRRUUMM  PPAARRDDUUBBIICCEE  ++  KKOOUUPPAALLIIŠŠTTĚĚ  CCIIHHEELLNNAA  

Atrakce: Lanáček – lanové překážky pro děti, vysoká lana, trampolíny, bungee 
trampolíny, skákací hrad. Koupání na koupališti. Oběd započítán v ceně. 

Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:50 hod. (odjezd vlakem v 8:13 hod.) 

Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 17:44 hod. 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, plavky, ručník, svačina, pití, kapesné 

PPáátteekk  2266..  88..  22002222::  JJAARROOMMĚĚŘŘ  ––  VVÝÝLLEETT  NNAA  KKOOLLEECCHH  AA  LLAASSEERR  GGAAMMEE  

Pokusíme se dojet na kole do Jaroměře, po odpočinku – zmrzlině zavítáme do 
nejmodernější Laser Arény v Evropě. Oběd je započítán v ceně. 

Sraz:  u DDM Smiřice v 9:00 hod. (odjezd v 9:15 hod.) 
Příjezd: k DDM Smiřice v 16:00 hod. 
S sebou: funkční kolo, přilbu, sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné 

Přihlášku se zálohou odevzdejte do 31. 3. 2022 
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

