PŘEMYŠLENSKÁ
8. 9. st

Exotická zahrada, 13:30 ŠD, 15:00–17:00 hod. veřejnost, soutěže, dovednosti,
zábava, možnost přispět 50 Kč na zakoupení denní stravenky pro vybrané zvíře
ze ZOO, ZDARMA

9. 9. čt

Kino Spirála – Muž se zaječíma ušima, 20:00 hod., Divadelní sál, celovečerní
film, ZDARMA

17.-19. 9.

Spirálovský filmový festival, festivalový víkend přinese do Spirály několik
filmových projekcí. Těšit se můžete na filmy, které potěší všechny věkové kategorie.
Změna programu vyhrazena, ZDARMA

DOLÁKOVA
12. 9. ne

Terapie jógou nejen pro seniory, 10:00–13:00 hod., pro všechny zájemce
od 18 let, cvičení pro zdravá záda, jógové asány, prvky stabilizace těla, cena: 200 Kč

18. 9. so

Osmičkové šlápoty, 9:00–14:00 hod., 16. ročník pochodu po Praze 8, start
na zahradě Spirály, ul. Dolákova, cíl na zahradě v Přemyšlenské, cena: 30 Kč

OSTATNÍ
5. 9. ne

Kdo si hraje, nezlobí, 14:00–18:00 hod., ZŠ Glowackého, nabídka akcí
a kroužků na školní rok 2021/2022, ZDARMA

9. 9. čt

Zastávka: Volný čas, 14:00–18:00 hod., odpoledne u metra Kobylisy, nabídka
akcí a kroužků na školní rok 2021/2022, ZDARMA

12. 9. ne

Vše o koních, 13:00–18:00 hod., děti 7-15 let, odpolední program pro všechny
milovníky koní, cena: 200 Kč

16. 9. čt

Kouzelný les – Les loupežníků, 9:00–18:00 hod., areál Ďáblického háje,
zábavný den pro děti i jejich rodiče, ZDARMA

17. 9. pá

Lana a lodě, 15:00–19:00 hod., odpoledne v lanovém centru na Libeňském
ostrově a jízda na kanoích pro děti od 7 let, cena: 270 Kč

18. 9. so

Dny evropského dědictví, 10:00–17:00 hod., Dolní Chabry – Bílenecké náměstí,
ZDARMA

21. 9. út

Za divadlem jdeme, 16:30–18:30 hod., prohlídka sálu a zákulisí Divadla Karla
Hackera, uvidíme loutkovou pohádku, podíváme se do zákulisí divadla, zkrátka
objevíme kouzlo divadelní „kukátkové scény“. Pro děti 6-11 let a děti od 3 let s rodiči,
cena: 65 Kč

Vítáme vás v novém školním roce!

