ŠKVORECKÝ
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/ ZÁŘÍ
Vydává městys Škvorec
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17:30 TJ SOKOL ŠKVOREC : FK JIRNY
/ FOTBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.

ČTVRTEK

11

 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

19
SOBOTA

20:15 BIO BEZDÍKOV - HAVEL / KINO

Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film
se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu
a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou
Olgou. Vstupenky na místě nebo na www.biobezdikov.cz.

PÁTEK

 50 · 80 · 160 Kč / Sokolovna Škvorec /  Spolek sousedů

23
STŘEDA

12

10:00 LAMPIÓNOVÁ ZÁBAVA A DĚTSKÝ DEN

NEDĚLE

14:00 JARMARK / TRADICE
až

19:00

Městys Škvorec vás zve na výroční trh, který se vrací ke svým kořenům.
Většina místních přijala výzvu a přijde nabídnout své produkty - kávu, domácí
výrobky, dorty, sýry, maso a uzeniny, nebo produkty ze zahrady. Čeká vás
na 30 stánků vašich sousedů, místních podnikatelů nebo škol a školek.
Připraven bude i bohatý doprovodný program - velké nafukovací atrakce
pro malé i velké děti, cyklistický workshop pro děti, trialshow - exibiční
vystoupení na kolech a dětský minikoncert skupiny Pískomil se vrací.
Také vás seznámíme s místním významným rodem Křováků. Přijďte se pobavit,
ochutnat a nakoupit i vy.
 vstup i atrakce ZDARMA /  Masarykovo náměstí
/  Městys Škvorec

15

/ FOTBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

25
PÁTEK

19:00 HASIČSTVÍ V DOBÁCH DÁVNÝCH / PŘEDNÁŠKA

Zveme nejen místní hasiče, ale i všechny ostatní na přednášku badatele
v oblasti hasičské historie Ing. Jaroslava Maděry o historii hasičství. Dozvíte se,
jak vznikaly první hasičské sbory a jaké prostředky se dříve používaly pro
hašení požárů. Část přednášky bude věnována i velkým požárům před rokem
1914 nebo organizaci hašení požárů ve středověku.
 Dobrovolné vstupné /  Restaurace U Zálabských
/  Spolek sousedů

19:00 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM ŠKVOREC

Zastupitelstvo městyse zve všechny občany na své veřejné zasedání.
 Budova úřadu městysu Škvorec /  Městys Škvorec

ÚTERÝ

17

17:30 TJ SOKOL ŠKVOREC : TJ MUKAŘOV

Městys Škvorec zve všechny občany Škvorce a Třebohostic ve věku 65+
na přednášku paní Moniky Dvorské o jednoduchých metodách, které účinně
uleví od bolesti. Naučíte se používat jednoduché pomůcky, dozvíte se jak
relaxovat třeba při sledování televize nebo jak si sami nebo vzájemně v páru
namasírovat záda, šíji nebo nohy. Kapacita je omezená, místo si můžete
předem rezervovat na tel. 731 539 444 nebo na e-mailu
helena.marsalova@spoleksousedu.cz. Akce za finanční podpory Městyse
Škvorec.
 Dobrovolné vstupné /  Budova úřadu městysu Škvorec
/  Městys Škvorec za pomoci Spolku sousedů

TJ Sokol Škvorec vás zve na celodenní program ve kterém nebudou chybět
dětské atrakce a soutěže, fotbalové zápasy, boxerská exhibice,
diskotéka nebo degustace vín. Můžete se také těšit na fotbalovou exhibici
mezi TJ Sokol Škvorec a Fighters Team. Výtěžek vstupného bude předán
na dobročinné účely. Přijďte podpořit škvorecký fotbal.
 Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

13

Komentovaná procházka se spisovatelem Janem Psotou, která se bude konat
v trase dlouhé 9,5 km (Škvorec - Třebohostice - Zlatá - Hradiště Březí - Osada
Old Wanderers. Časová náročnost 5 hodin. Společné opékaní v osadě, pivo,
limo a překvapení.
 ZDARMA / Sraz před úřadem městysu Škvorec
/  Městys Škvorec

18:00 VZÁJEMNÝ LÉČIVÝ DOTEK / PŘEDNÁŠKA

/ FOTBAL

SOBOTA

9:00 PO STOPÁCH DĚJIN NAŠICH DĚDIN / HISTORIE

18:00 TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA / PŘEDNÁŠKA

Spolek sousedů zve na přednášku o tradiční čínské medicíně, jejích principech
a metodách. Během dvou hodin se dozvíte, při kterých potížích vám může
pomoci akupunktura, baňkování nebo fytoterapie, k čemu se používá moxa
nebo jak vypadá tradiční čínské cvičení čchi-kung. Přednášku povede
odbornice na tradiční čínskou medicínu a terapeutka Miroslava Kurišová ze
Škvorce. Součástí přednášky budou i praktické ukázky. Každý účastník si
odnese malý dárek.
 100 Kč /  Restaurace Pavlač /  Spolek sousedů

ČTVRTEK

/

26
SOBOTA

10:15 TJ SOKOL ŠKVOREC : SPARTAK ČELÁKOVICE
/ FOTBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

16:00 TJ SOKOL ŠKVOREC : STŘÍBRNÁ SKALICE
/ FOTBAL - MUŽI B

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

Tento přehled vydává městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec. Chcete, aby se zde objevila i vámi pořádaná akce? Využijte QR kód nebo navštivte web městyse
na obecskvorec.cz, klikněte na Život ve Škvorci a vyplňte online formulář. Uzávěrka 15. den předcházejícího měsíce.

