PŘEMYŠLENSKÁ
8. 2. pá

Listování – Ferda Mravenec, 16:00–18:00 hod., čtení, dramatika, výtvarka
pro děti mladšího školního věku, cena: 50 Kč, rezervace nutná

8. 2. pá

Páteční únorová keramická dílna, 14:00–17:00 hod., tvoření z keramické hlíny,
cena: 100 Kč/dítě, 200 Kč/dospělý, rezervace nutná

9. 2. so

Tvořírna – Potisk triček, 14:00–16:30 hod., výroba originálních triček za pomoci
razítek a speciálních inkoustů, cena: 100 Kč, jednobarevné tričko s sebou!

14. 2. čt

Kino Spirála – Mamma Mia! Here We Go Again, 20:00 hod., romantická komedie, cena: 50 Kč

15. 2. pá Spirálovská diskotéka, 16:00–17:30 hod., pro děti od 3 do 14 let, diskotéka
na známé české písničky, vstup zdarma, míchané nápoje za příznivé ceny

18.–22. 2. Jarní příměstský tábor, 8:00–17:00 hod., jarní příměstský tábor pro děti 7-14 let,
cena: 1 500 Kč (vstupy, obědy, pedagogický dohled)

24. 2. ne

Kino Spirála – Úžasňákovi 2, 15:00 hod., pohádka pro děti i rodiče, 50 Kč

DOLÁKOVA
9. 2. so

Sobotní keramická dílna s Alenou, 9:00–12:00 hod., tvoření z keramické hlíny,
cena: 100 Kč/dítě, 200 Kč/dospělý, rezervace nutná

OSTATNÍ
1. 2. pá

Pololetky ve Spirále, 8:00–17:00 hod., návštěva Muzea policie v rámci akce
Ledová Praha, pro děti 7-15 let, cena: 200 Kč (vstupné, oběd, pedagogický dohled)

1. 2. pá

Únikovka, 12:00–16:30 hod., zábavné odpoledne v Escape café , pro děti 8-18 let,
cena: 230 Kč

8.–9. 2.

Víkendový taneční seminář, CVČ Měšice, seminář pro děti a studenty 9-17 let,
zdokonalení tanečních technik street dance, cena: 350 Kč

9. 2. so

Kruhový trénink, 9:00–12:00 hod., TJ Sokol Jahodnice, cvičení s netradičními pomůckami a masážními válci (foam rolling), zdarma

16. 2. so

Roztocký masopust, 13:00–18:00 hod., Roztoky u Prahy, pro děti 7-18 let,
cena: 50 Kč

17.–23. 2. Jarňáky na Klínovci, zimní pobyt na horách pro zkušené lyžaře i snowboardisty
ve věku 7-15 let, cena: 4 050 Kč bez permanentky.

17.–23. 2. Jarní prázdniny v Rakousku, zimní pobyt v Gaflenzu pro zkušené lyžaře i snowboardisty ve věku 8-26 let, cena: 5 990 Kč bez permanentky.

Srdečně Vás zveme na 8. reprezentační ples Spirály,
který se koná v sobotu 2. března od 19. hodin v KD Krakov
pod záštitou radního Michala Švarce.

