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AKCE NA ŘÍJEN
DRAKIÁDA NA ZVIČINĚ – v sobotu 12. 10. 2019 od 13. 30 hodin
Zveme vás na vrch Zvičina, kde opět proběhne tradiční Drakiáda v rámci akce Zavírání turistické sezony, pořádané
sdružením Podzvičinsko. Těšíme se na vaši účast a spoustu krásných draků na obloze. Vstup zdarma. Bližší informace u
I. Hanušové.
NA PRAHU RÁJE – 12. 10. 2019
Zveme vás na další z Rodinných výprav, tentokrát do krajiny, která je vstupní pro Český ráj. Do něj ostatně také trochu
nehlédneme. Na začátku vás čeká nenáročný výstup k malé zřícenině hradu Bradlece a návštěva starého mlýna
v Bradlecké Lhotě. Neméně zajímavá bude prohlídka Městského muzea v Lomnici nad Popelkou. Nedávno získalo
největší sbírku loveckých trofejí u nás pořízenou jediným lovcem. Na své si ale přijdou i milovníci historie a umění.
Navštívíme také zdejší Karlovské náměstí – romantický kout města s lidovou architekturou. Dalším cílem bude třeba
skalní hrad Pařez…. Věříme, že ani tentokrát nebudete zklamáni a objevíte i nová, pro vás neznámá místa naší země. Jako
vždy bude čas na oběd a posezení u kávy. Těšíme se na tradiční i nové účastníky našich výprav!
Přihlášky nejpozději do 4. 10. 2019!
S sebou: občerstvení, drobné kapesné, kopii průkazu pojištěnce
Cena: děti do 15 let 420, dospělí 450 Kč
Bližší informace u V. Jiřičky
VŠEHOTRH aneb Bazar tak trochu jinak – v sobotu 26. 10. 2019 od 9. 00. do 11. 30 hodin
Tradičně netradiční bazar pořádá DDM Jednička opět ve spolupráci s Muzeem Dvůr Králové nad Labem. Přijďte prodat
vše, co vám doma leží a zabírá místo (zejména dětské oblečení, hračky, sportovní potřeby, oblečení pro dospělé,
společenskou obuv a oblečení, knihy, dekorace apod.). Nebo naopak přijďte nakoupit to, co vám doma chybí a za co
nechcete zbytečně moc utrácet. Akce se koná ve výstavní síni Staré radnice na náměstí TGM.
Cena za prodejní místo 50 Kč, vstup pro kupující zdarma.
Bližší informace u I. Hanušové.
NABÍDKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
VÝLET PRO KLUKY A TATÍNKY – 29. 10. 2019
Prázdninový den využijeme k výletu do Prahy. V Národním technickém muzeu Praha totiž pořádají zajímavou výstavu
Století se značkou Aero. Dozvíte se mnohé o slavné firmě dodnes vyrábějící letadla. Mimo jiné si budete moci
prohlédnout dobové modely letadel, vrtule, vystřelovací sedačky, palubní desky – třeba také tu z nejmodernějšího
výrobku L 39 NG. Zajímavé budou i doprovodné filmy. Jedním z dalších cílů bude Restaurant Railway Výtopna, kde vám
pití na stůl doveze vláček…
Přihlášky nejpozději do 18. 10. 2019!
Cenu upřesníme
Bližší informace u V. Jiřičky
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – 29. – 30. 10. 2019 (úterý od 8:00 do středy 15:30)
Zveme všechny děti od 6 let na tradiční halloweenskou přespávačku v DDM. Těšit se můžete na spoustu strašidelné
zábavy. Společně navštívíme strašidelně vyzdobenou ZOO, vydlabeme si dýni a vyrobíme si krásné halloweenské
dekorace. Upečeme si dobroty a nebude chybět ani večerní stezka odvahy.
S sebou: spacák, pyžamo, hygienické potřeby, oblečení a obuv do budovy a ven, středně velkou dýni a svačinu.
Cena: 350 Kč – v ceně je zahrnutý 2x oběd, večeře, snídaně, přespání, vstup do ZOO a veškerý materiál k tvoření
Přihlášky přijímáme do 18. 10. 2019.
Bližší informace a přihlášky u S. Černotové

TURNAJ V BOWLINGU – 30. 10. 2019 – 10:00 – 13:00 Bowling Sport World
Pro příznivce bowlingu je připraven první prázdninový turnaj v tomto školním roce. Zahrát si mohou přijít zkušení hráči i
úplní začátečníci. S sebou si vezměte drobné na pití, občerstvení a dobrou náladu.
Přihlášky nejpozději do 23. 10. 2019.
Cena: 80 Kč.
Bližší informace u V. Málkové

