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AKCE NA LISTOPAD
USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL - sobota 9. 11. 2019 - strašidelná stanoviště na dopravním hřišti 16.00 – 18.00,
společné uspávání strašidel v 18.00 hodin
Zveme všechny děti a rodiče na tradiční podvečerní akci Opět se můžete těšit na tajuplnou atmosféru, spoustu
strašidel a zábavných úkolů. Pozor! Letos prvně budou oddělené samostatné části s názvem Pohádka a Horor.
V první části můžete plnit drobné úkoly u hodných strašidel. Sekce Horor je určena těm, kteří mají „pro strach
uděláno“. Zde vás nečeká žádné plnění úkolů, pouze zkouška odvahy (sekci Horor nedoporučujeme malým
dětem). Před společným uspáváním, než se se všechna strašidla uloží ke spánku, se můžete těšit na taneční rej
skupiny Attitude. Pokud budete chtít stihnout navštívit všechna strašidelná stanoviště, určitě přijďte na
dopravní hřiště včas, neboť v 18.00 hodin strašidla všechny úkoly ukončí a budou se chystat na kutě! Čekání na
závěrečné uspávání si můžete zkrátit u Jedničky, kde se můžete zahřát hrnečkem horkého čaje, zakousnout něco
dobrého, nebo navštívit naší „strašidílnu“. Akce se koná za každého počasí. Pozor Vstup na dopravní hřiště
pouze z parku. Vstupné: děti 30 Kč. Bližší informace u S. Černotové.
ŠKOLA BONSAJE III. sobota 23. 11. 2019 od 9. 00 hodin do 12.00 hodin
Pro mládež od 13ti let a dospělé pořádáme třetí pokračování kurzu Škola bonsaje. V průběhu převážně
prakticky zaměřené lekce vás čekají informace o tvarování stromků, pokračovacích postupech v péči o bonsaje
a o dalších možnostech jejich úprav. Kurz je ale vhodný rovněž pro začátečníky, kteří se seznámí s teorií
vyzvedávání, zakládání a tvarování bonsají, a budou si zároveň moci některé techniky úprav vyzkoušet.
Lektor: člen České bonsajové asociace Lukáš Praus.
Účastnický poplatek: 200 Kč.
Informace o ceně a další podrobnosti u Mgr. Ivety Hanušové
ČERTOVSKÁ NOC 29. 11. – 30. 11. 2019 (pátek od 17:00 do soboty 9:00)
Zveme všechny kluky a holky od 6 let na tradiční Čertovskou přespávačku do Jedničky. Připravili jsme si pro
Vás čertovské hry, vyrábění a nebude chybět ani čertovská stezka spojená s nadílkou.
Cena: 170 Kč (v ceně večeře, snídaně, ubytování, nadílka a materiál)
Přihlášky: do 21. 11. 2019
Bližší informace u Veroniky Málkové
Připravujeme na prosinec:
7. 12. 2019 Adventní toulky Prahou – tradiční výlet z cyklu Rodinné výpravy
14.12.2019 Adventní Krakow - jednodenní výlet na adventní trhy a za památkami města. Vhodné pro rodiče
s dětmi a další dospěláky
S Jedničkou na muzikál – sobota 22. 2. 2020
Připojte se k nám a užijte si den plný kultury a krásné hudby v pražských divadlech. Nabízíme na výběr ze
dvou muzikálů.
Muzikál Tarzan zve své diváky na dobrodružnou cestu džunglí, která bude doprovázena akrobatickými
vystoupeními a nezapomenutelnými písněmi od Phila Collinse.
Naopak muzikál Krysař, jeden z nejúspěšnějších českých muzikálů s písněmi Daniela Landy, Vás vtáhne do
mýtického příběhu ze 13. století o lásce, přátelství, zradě a pomstě.
Zájezd je vhodný i jako vánoční dárek.
Termín: Sobota 22. 2. 2020
Cena: Tarzan – 1 240 Kč, Krysař – 1 100 Kč
Přihlášky přijímáme do 28. 11. 2019
Bližší informace u Bc. Terezy Dobiášové a na webových stránkách DDM Jedničky
tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz, 499 320 353

