
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DDM BRUMOV-BYLNICE 

 

STŘEDA 26. 10. 2016  

    

   SPORTOVNÍ HRY V DDM 
 

Sraz:  v 9.00 hod. v DDM Brumov-Bylnice 

Program: ringo, přehazovaná, různé druhy vybíjené a další aktivity 

S sebou: sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití 

Ukončení: kolem 12.00 hod. 

 

STŘEDA 26. 10. 2016 

 

VÝLET DO LASER ARÉNY VE ZLÍNĚ 
 

Sraz:  odjezd spojovým autobusem z těchto zastávek - Bylnice Mýto - zast.  u obuvi  

  (7.30), Brumov - zast. u KD (7.33), Brumov - zast. u Mezu (7.40); autobus   

  jede ve směru Val. Klobouky 

Cena:  270,- 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; tenisky (jinak nemůžete hrát!); tmavé sportovní oblečení;  

  svačinu a pití na celý den; doklad o věku dítěte - průkazka na autobus či vlak,  

  případně platný pas (děti od 10 - ti let); kapesné dle uvážení rodičů; deštník nebo  

  pláštěnku      

Návrat: mezi 14.00 - 15.00 hod. na stejných zastávkách 

 

Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ B-B v pondělí 24. 10. 2016! 

  
       

ČTVRTEK 27. 10. 2016 

      

ZÁJEZD DO GALAXIE ZLÍN  
 

Sraz:  odjezd vlastním autobusem z těchto zastávek - Brumov - zast. u Mezu (8.15),  

  Brumov - zast. u KD (8.20), Bylnice Mýto - zast. u obuvi (8.25) 

Cena:  280,-Kč / zahrnuje vstupné do Galaxie + autobus 

S sebou: svačinu a pití na celý den, sportovní oblečení, kapesné dle uvážení rodičů, kartičku 

  pojišťovny, deštník nebo pláštěnku 

Návrat: mezi 13.00 - 14.00 hod. (na stejných zast.) 

  

Přihlášku i s penězi si vyzvedneme o velké přestávce v ZŠ B-B v pondělí 24. 10. 2016! 

 



                                                                                                                                            

ČTVRTEK 27. 10. 2016 

 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 

 

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

Startovné:  30,- Kč / dítě (na ceny) 

Určeno pro:  chlapce i dívky 4. - 9. třídy ZŠ 

Program:   turnaj jednotlivců v mladší a starší kategorii 

S sebou:  sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, svačinu a pití, případně svoji pálku 

Ukončení:  kolem 12.00 hod. 
 

 

ČTVRTEK 27. 10. 2016 

 

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ 
 

Lezecká stěna: sedm metrů vysoká s dvoumetrovým převisem 

Sraz:  v 13.00 hod. v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice 

Program:  seznámení se základními dovednostmi, hry a lezení na umělé stěně 

S sebou: sportovní obuv a oblečení do tělocvičny, svačinu a pití      

Ukončení: kolem 16.00 hod.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje DDM: 

tel.: 605 433 128, 577 330 586, webové stránky: http://ddmbylnice.hyperlinx.cz, 

e-mail: ddmbru@zlinedu.cz 
 


