PŘEMYŠLENSKÁ
2. - 3. 6.
7. 6. čt

Třídní přehrávky, 10:00 hod., vystoupení dětí hudebních kroužků, zdarma
Kino Spirála: Jumanji 2 – Vítejte v džungli!, 21:00 hod., venkovní promítání
pro širokou veřejnost, cena: 50 Kč

8. 6. pá Páteční červnová keramická dílna, 14:00–17:00 hod., tvoření z keramické
hlíny, cena: 100 Kč/dítě, 200 Kč/dospělý. Rezervace nutná

17. 6. ne Dramakošt 2018, 14:00–18:00 hod., divadelní přehlídka, zdarma
18. 6. po MIŠ MAŠ ART, 14:00–16:30 hod., výtvarný happening plný barev na zahradě Spirály
spojený s výstavou prací dětí z výtvarných kroužků, cena: 20 Kč/dítě

21. 6. čt

Kino Spirála: Čertoviny, 21:00 hod., venkovní promítání pro všechny, cena: 50Kč

23. 6. so Očištění, 19:30 hod., divadelní představení souboru Bazilisk pro děti od 12 let,
zdarma

12. 6. út

DOLÁKOVA

Street dance rodiče, 19:00–20:15 hod., lekce street dance pro všechny začátečníky nad 20 let, zdarma

14. 6. čt

Osmičkový festival, 14:00 hod., závěrečné vystoupení dětí z kroužků Spirály,
divadélko pro nejmenší, tvořivé dílny, workshopy, atrakce pro děti, zdarma

16. 6. so Sobotní keramická dílna – červen, 9:00–12:00 hod., tvoření z keramické
hlíny, cena: 100 Kč/dítě, 200 Kč/dospělý. Rezervace nutná

OSTATNÍ
1. 6. pá Den dětí na zvířecí farmě Ratinka, 13:30–18:30 hod., výlet do zvířecí farmy
v Berouně pro děti 7-15 let, cena: 150 Kč

6. 6. st

Malba ve Spirále, vernisáž výstavy obrazů výtvarnic z kurzu Malba, Kavárna
Pod pavlačí, Dolní Chabry, zdarma

8. 6. pá Lana a lodě, 14:15–18:45 hod., odpoledne v lanovém centru a jízda na kanoích
pro děti od 7 let, cena: 290 Kč

9. 6. so
12. 6. út

Den dětí v Rose, 14:00–17:00 hod., oslava Dne dětí, cena: 50 Kč/dítě
Indiáni v muzeu, 15:00–18:00 hod., tvořivé odpoledne a návštěva Náprstkova
muzea pro děti od 7 let, cena: 80 Kč

16. - 20. 6.

Festival sportu a volného času, 9:00–18:00 hod., sportovní a volnočasové
aktivity, doprovodný program, zdarma

20. 6. st Deskové hry pro seniory RoSa, 10:00–11:30 hod., Centrum RoSa, zdarma

Přejeme Vám krásné, slunečné a pohodové prázdniny
a v září se těšíme na viděnou!

