
Jarní prázdniny s DDM Brumov-Bylnice 

 

PONDĚLÍ 9. 3. 2015  

    

TURNAJ V BOWLINGU 
 

Sraz: v 9.30 hod. v DDM Brumov-Bylnice nebo přímo v 9.55 hod. 

  u Topas klubu            

Cena: 40,- Kč                      

S sebou:  svačinu a pití, přezůvky, kapesné dle uvážení rodičů 

Návrat: kolem 12.00 hod.                                                       
       

ÚTERÝ 10. 3. 2015 

      

ZÁJEZD DO GALAXIE ZLÍN a ZOO LEŠNÁ 
 

Sraz: odjezd vlastním autobusem z těchto zastávek - Nedašov u školy   

  (8.10), Brumov - zast. u Mezu (8.15), Brumov - zast. u KD (8.20),  

  Bylnice - zast. u obuvi (8.25) 

Cena: 320,- Kč / zahrnuje vstupné do Galaxie a ZOO + autobus 

S sebou: svačinu a pití na celý den, sportovní oblečení, pláštěnku nebo   

  deštník, kapesné dle uvážení rodičů, kartičku pojišťovny 

Návrat: mezi 16.00 - 17.00 hod. (na stejných zast.)    
                                                                                                                                            

STŘEDA 11. 3. 2015 
 

VÝLET DO LASER ARÉNY VE ZLÍNĚ 
 

Sraz: odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek - Bylnice Mýto (7.30),  

  Brumov - zast. u KD (7.33), Brumov - zast. u Mezu (7.38) 

Cena:  260,- Kč /vstupné + doprava 

Program: budeme hrát scifi hru na způsob paintballu, tzv. LASER HRU, která je  

  určena dětem od osmi let, hraje se 2x po 8 hráčích 

S sebou: kartičku pojišťovny, průkazku na autobus nebo platný pas (děti od 10-ti 

  let), tenisky, sportovní oblečení, svačinu a pití na celý den, kapesné dle  

  uvážení rodičů, deštník nebo pláštěnku      

Návrat: mezi 14.00 - 15.00 hod.  

                    

 



ČTVRTEK 12. 3. 2015 

 

ZÁJEZD DO AQUAPARKU DELFÍN UHERSKÝ BROD 
 

Sraz: přímo na vlakovém nádraží v Bylnici v 7.45 hod. (odjezd vlaku   

  je v 8.00 hod.), dětem z Nedašova jede vlak z Návojné do Bylnice  

  v 7.16 hod. 

Cena: 220,- Kč / zahrnuje vstupné a cestovné vlakem 

S sebou: plavky, ručník, svačinu a pití, pláštěnku nebo deštník, kapesné dle  

  uvážení rodičů, kartičku pojišťovny, doklad o věku dítěte - průkazka na 

  autobus či vlak, případně platný pas (děti od 10-ti let) 

Návrat: ve 14.00 hod. (vlakem do Bylnice) 
                                          

TURNAJ V RINGU 
 

Sraz:  čtvrtek v 9.00 hod. v DDM Brumov-Bylnice 

Startovné: 20,- Kč /dítě (na ceny) 

Určeno pro: chlapce i dívky 3. - 9. třídy ZŠ 

Program:  hra Ringo, která se hraje přes síť jako volejbal, ale s kroužky  

S sebou:  sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití 

Ukončení:  kolem 12.00 hod.  
 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
 

Sraz:  čtvrtek ve 14.00 hod. v DDM Brumov-Bylnice 

Startovné: 20,- Kč /dítě (na ceny) 

Určeno pro: chlapce 6. - 9. třídy ZŠ  

S sebou:  sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití 

Ukončení:  kolem 16.00 hod.  
 

PÁTEK 13. 3. 2015   
 

FLORBALOVÝ TURNAJ 
 

Sraz:  v 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Brumov-Bylnice 

Určeno pro: chlapce i dívky 3. - 8. třídy ZŠ 

Program:  turnaj ve florbale - kategorie mladší a starší (počet hráčů   

   v družstvu bude určen až podle počtu účastníků)   

S sebou:  sportovní oblečení a obuv (světlá podrážka), svačinu a pití 

Ukončení:  kolem 12.00 hod.                                        
 


