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

ppřřiipprraavviill  pprroo  dděěttii  aakkccii  nnaa  ddeenn  řřeeddiitteellsskkééhhoo  vvoollnnaa  

 

 

 

 

Kdy:  v pátek 18. listopadu 2022 

Kde:  Čertovina nedaleko Hlinska v Čechách 
Sraz:  na vlakovém nádraží Smiřice v 7:00 hodin 
Odjezd: vlakem v 7:13 hodin 
Příjezd: na vlakové nádraží Smiřice v 16:46 hodin 
 
S sebou: pohodlné oblečení a obuv, pláštěnka, svačina, 

pití, kapesné 
 
Cena:  500,- Kč pro členy DDM, 550,- pro nečleny 
 
Více informací k akci: pan Tomasz Raszka tel. 604 655 437 
 pan Martin Ivan tel. 604 629 920 
 

Přihlášku odevzdávejte v DDM Smiřice do úterý 

15. 11. 2022 do 16.00 hodin. Peníze je možné 
odevzdat s přihláškou nebo zaslat na účet DDM  
(do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte). 

Účet DDM: 107-9339430297/0100 
 

PŘIHLÁŠKA – Peklo Čertovina 

 

Jméno, příjmení: ______________________________Třída:_________ 

Adresa:________________________________Telefon:_______________ 

Datum a podpis rodičů:_______________________________________ 

 

Dítě může po akci odejít samo domů:    

Dítě si po akci vyzvedne zákonný zástupce:    
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