
 
 

 
 
 
 
Neděle 28.1.2018  Brumov-Bylnice 
 
04:15 hod  odjezd autobusu VANado od ZS směr Budapešť letiště – 323 km, 4 hod, svačina
    
10:30 hod odlet Moskva - Šeremetěvo letiště- přílet 15:00 hod místního času (+2 hod)          

1800 km, 2,30 hod, svačina 
16:00 hod odjezd autobusu směr město Tutajev – 314 km, 5 hod (21:00 hod místního  
  času, 19:00 hod našeho času) 
21:15 hod večeře, ubytování 
22:00 hod večerka 
 
 
Pondělí 29.1.2018 město Tutajev 
 
09:00 hod snídaně 
10:30 hod trénink, rozbruslení 
12:30 hod oběd, odpočinek 
14:00 hod setkání se starostou města Tutajev, svačina 
16:00 hod  Hokejové utkání mladší žáci – winter classic 
18:00 hod Hokejové utkání starší žáci – winter classic 
20:15 hod večeře, společné posezení 
22:00 hod večerka 
 
 
Úterý 30.1.2018 město Rybinsk 
 
08:30 hod snídaně  
09:30 hod prohlídka města Tutajev 
11:30 hod oběd 
12:30 hod odjezd autobusem do města Rybinsk – 51 km, 1 hod 
14:30 hod Hokejové utkání starší žáci, svačina 
16:30 hod Hokejové utkání mladší žáci, svačina 
19:00 hod Hokejové utkání winter klasik – starší žáci – Pěreboky Rybinsk 
21:00 hod odjezd zpět do města Tutajev 
22:15 hod večeře 
23:00 hod večerka  
 
 
Středa 31.1.2018 město Jaroslavl 
 
08:00 hod snídaně  
08:45 hod odjezd autobusem do města Jaroslavl – 37 km, 45 minut 
09:30 hod prohlídka města, návštěva památníku na hřbitově, prohlídka hokejové  
  školy Lokomotiv Jaroslavl, prohlídka hokejového centra BAZE Lokomotiv 
12:00 hod oběd 
13:00 hod setkání s vedením města Jaroslavl, svačina 
16:00 hod Hokejové utkání mladší žáci, svačina 
18:00 hod Hokejové utkání starší žáci 
20:15 hod odjezd zpět do města Tutajev 
21:15 hod večeře 
22:00 hod večerka 



 
Čtvrtek 1.2.2018 město Pereslavl 
 
08:00 hod snídaně  
09:00 hod odjezd autobusem do města Pereslavl – 160 km, 3 hod 
12:30 hod oběd, ubytování, odpočinek 
14:00 hod setkání se starostou města Pereslavl, svačina 
16:00 hod Hokejové utkání mladší žáci 
18:00 hod Hokejové tkání starší žáci 
20:30 hod společná večeře 
22:00 hod večerka 
 
 
Pátek 2.2.2018 město Elektrostal 
 
07:15 hod snídaně 
08:00 hod odjezd autobusem do města Elektrostal – 140 km, 2,5 hod,  
10:30 hod příjezd na zimní stadion Elektrostal, šatna, odpočinek, rozcvička 
11:45 hod oběd starší žáci 
12:00 hod Hokejové utkání mladší žáci 
14:00 hod oběd mladší žáci 
14:00 hod Hokejové utkání starší žáci 
16:30 hod společná večeře 
17:00 hod odjezd vlakem bez hokejových věcí do Moskvy do Českého domu – 61 km, 1 hod 
19:00 hod ubytování v Českém domě v Moskvě 
20:00 hod  2. večeře 
20:30 hod setkání s krajany 
22:00 hod večerka 
 
 
Sobota 3.2.2018 město Moskva 
 
08:00 hod snídaně  
09:15 hod setkání s průvodcem, prohlídka města (mauzoleum V.I.Lenina, Rudé náměstí,  
  střídání stráží, aj.) jízda moskevským metrem, památky, nákupní centrum 
12:30 hod oběd  
14:00 hod druhá část prohlídky města 
18:00 hod setkání s velvyslancem nebo zástupcem ambasády 
19:00 hod společná závěrečná večeře 
21:00 hod večerní prohlídka Moskvy 
22:30 hod  večerka 
 
 
Neděle 4.2.2018 odlet z Moskvy do ČR 
 
07:00 hod snídaně v Českém domě 
07:30 hod odjezd vlakem na letiště Šeremetěvo 
09:00 hod příjezd na letiště, převzetí hokejových věcí – tašek, které nám dopraví na letiště 
  partner z Elektrostalu, svačina 
11:15 hod odlet směr Budapešť – 1800 km, 2,45 hod 
12:00 hod přílet Budapešť (našeho času) 
13:00 hod odjezd přistaveným autobusem VANado směr Brumov-Bylnice, svačina 
18:00 hod plánovaný příjezd k Zimnímu stadionu Brumov-Bylnice 
 
 
 
 Kompletní stravování a pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu 
 Kapesné doporučujeme vzít v ruských rublech 
 Změna programu vyhrazena 

 
V Brumově-Bylnici 21.12.2017 
       Výkonný výbor HC BBSS 


