
JARNÍ PRÁZDNINY S DDM BRUMOV-BYLNICE 

 

  

PONDĚLÍ 19. 2. 2018 

 

KINO SVĚT VAL. KLOBOUKY: FERDINAND 

 + BOWLING 
 

Sraz:  v 9.00 hod. v DDM Brumov-Bylnice, odjezd společně spojovým autobusem ze  

  zastávky Bylnice - rozc. (9.30 hod.)           

Cena: 150,- Kč / zahrnuje vstupné do kina a cestovné autobusem, bowling    

Program: animovaný rodinný film Ferdinand                 

S sebou:  svačinu a pití, pláštěnku nebo deštník, kartičku pojišťovny, doklad o věku dítěte - 

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

Návrat: spojovým autobusem s příjezdem - Brumov u Mezu (14.19), Brumov u KD  

  (14.21), Bylnice rozc. (14.23)                                                       

 

ÚTERÝ 20. 2. 2018 

      

ZÁJEZD DO GALAXIE ZLÍN  
 

Sraz:  odjezd vlastním autobusem z těchto zastávek - Nedašov u školy (8.20), Brumov -  

  zast. u Mezu (8.30), Brumov - zast. u KD (8.35), Bylnice - zast. u obuvi (8.40) 

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

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

  pojišťovny 

Návrat: kolem 14.00 hod. (na stejných zast.) 
 

 

STŘEDA 21. 2. 2018 

 

VÝLET DO LASER ARÉNY ZÓNA 123 
 

Sraz:  odjezd vlastním autobusem z těchto zastávek - Nedašov u školy (8.20), Brumov -  

  zast. u Mezu (8.30), Brumov - zast. u KD (8.35), Bylnice - zast. u obuvi (8.40) 

Cena:  320,- 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, kapesné dle uvážení rodičů     

Návrat: mezi 14.00 - 14.30 hod.  

 



STŘEDA 21. 2. 2018 

 

LEZECKÁ STĚNA VE ZLÍNĚ 
 

Sraz:  odjezd vlastním autobusem z těchto zastávek - Nedašov u školy (8.20), Brumov -  

  zast. u Mezu (8.30), Brumov - zast. u KD (8.35), Bylnice - zast. u obuvi (8.40) 

Cena:  300,- Kč /vstupné + doprava 

Program:  lezení na umělé stěně  

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

  kartičku pojišťovny 

Návrat: mezi 14.00 - 14.30 hod. 

 

ČTVRTEK 22. 2. 2018 

 

ZÁJEZD DO AQUAPARKU DELFÍN UH. BROD 
 

Sraz:  na vlakovém nádraží v Bylnici v 7.40 hod. (odjezd vlaku je v 7.55 hod.) 

Cena: 230,- Kč / zahrnuje vstupné a cestovné vlakem 

S sebou: plavky, ručník, svačinu a pití na celý den, 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: v 13.59 hod. (vlakem do Bylnice) 

 

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ V DDM 

  
Sraz:  ve čtvrtek 22. 2. v 15.00 hod. v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice 

Program: volné lezení na umělé stěně  

S sebou: sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití 

Ukončení: kolem 17.00 hod. 

 

PÁTEK 23. 2. 2018 
 

FLORBALOVÝ TURNAJ 
 

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

Určeno pro: děti 3. - 9. třídy ZŠ 

Program: turnaj ve florbale - kategorie mladší a starší   

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

  (není podmínkou, můžeme ji zapůjčit) 

Ukončení: kolem 12.00 hod. 

  
Kontaktní údaje DDM: 

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

e-mail: ddmbru@zlinedu.cz 


