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KLUZIŠTĚ

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM:    
sobota 2. 2.   10:00–12:00 hokejový zápas: Severní vítr 
      Prahy 8 – Redaktoři Česká televize
      diskotéka
neděle 3. 2.  14:30–16:00 diskotéka s animátory
sobota 9. 2.   17:00–18:30 hity z � lmů Pomáda, Hříšný 
      tanec, a dalších � lmových muzikálů. 
      Hudbu doprovodí světelné a kouřové efekty 
      na ledě. Provoz pro návštěvníky nebude omezen.

neděle 10. 2.  14:30–16:00 diskotéka s animátory
sobota 16. 2.  14:00 –16:00 Karneval na ledě pro děti 
      i dospělé. Vyhlášení nej kostýmu, 
      o přestávce 1VítekCUP hod žehličkou na cíl 
      - disciplína pouze pro ženy (Bohnický curling)
      Hraje Dan + program a moderátor Luboš.
neděle 17. 2.  14:30–16:00 diskotéka s animátory
sobota 23. 2.  18.00–18:30 hudební a světelná show. 
      Hudba převážně dramatická, agentura
      se světelnými efekty diody + oheň. 
      U mantinelu bez omezení návštěvníků.
neděle 24. 2.  14:30–16:00 diskotéka s animátory

CENÍK VSTUPNÉHO PRO VEŘEJNOST:
Děti do 150 cm............ZDARMA                        
Děti nad 150 cm..........40 Kč/120 minut  

PROVOZNÍ DOBA KLUZIŠTĚ:
PONDĚLÍ: 
ÚTERÝ: 
STŘEDA: 
ČTVRTEK: 
PÁTEK: 
SOBOTA:
NEDĚLE: 

9:00-12:00 zavřeno - údržba           13:00-19:00 bruslení pro veřejnost     20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-20:00 bruslení pro veřejnost    21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 a 13:00-20:00 bruslení pro veřejnost, 12:00-13:00 veřejný hokej pro děti, 21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 a 13:00-19:00 bruslení pro veřejnost, 12:00-13:00 veřejný hokej pro děti, 19:30 Bohnický Winter clasic 
                          – veřejný hokej pro dospělé a mládež

Dospělí .............................................................50 Kč/120 minut
Komerční pronájem skupině...................2 200 Kč/60 minut

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB: Půjčovné - brusle: 60 Kč • Půjčovné- opora (velryba): 20 Kč/60 minut
Půjčovné-bezpečnostní přilba: 30 Kč • Broušení standardních bruslí: 80 Kč

Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6, 
p. Malý, tel.: 607 990 831, 
email: lubbomirmaly@seznam.cz
     Kluziště Praha 8

HŘIŠTĚ U ZŠ 
GLOWACKÉHO

Radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc a městská část 
Praha 8 vás zvou na

O víkendech bude na kluzištích zajištěn doprovodný kulturní program – více informací na www.praha8.cz 
V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou přestávku pro úpravu ledu apod.

BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
18. 2.:             9:00-12:00 zavřeno - údržba; 13:00-19:00 bruslení pro veřejnost  20:00-22:00 komerční pronájmy
19. 2.–21. 2.: 9:00-12:00 a 13:00-19:00 bruslení pro veřejnost                               20:00-22:00 komerční pronájmy
22. 2.:             9:00-12:00 a 13:00-20:00 bruslení pro veřejnost                               21:00-22:00 komerční pronájmy

Pořádání příměstských táborů a organizovaných aktivit 
na tomto kluzišti lze pouze se souhlasem MČ Praha 8.


