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/ ČERVENEC
11

20:30 MŇÁGA A ŽĎORP / KONCERT
(18:30)

SOBOTA

18

Zveme vás na jedinečnou událost • jako předkapela vystoupí
od 18:30 místní hudební funky beat kapela Kec on the
mour • velice omezená možnost parkování • využijte MHD •
areál otevřen již od 17:30 • Vstupenky na místě budou dražší,
využijte předprodej na https://cutt.ly/mnaga

10
PONDĚLÍ

/  Městys Škvorec a Spolek sousedů

/  Sportuj a získáš

Po dlouhém snažení přinášíme do Škvorce na velké plátno
nejkultovnější z kultovních filmů 90. let, který je autorskou Biblí
režiséra Quentina Tarantina a který v tomto opusu defnoval
základní prvky své režisérské poetiky • napínavá černá komedie
rozvržená do inovativní příběhové struktury • Oscar za filmový
scénář • film uvádíme v původním znění s titulky • pro tuto vyjímečnou
událost pro vás připravujeme i doprovodný program • přijďte s předstihem

14
PÁTEK

20:00 NOKTURNO U JEZÍRKA / KONCERT

Navazujeme na loňskou letní noc, kdy se od zámeckého jezírka linuly melodie
napříč žánry, a zveme vás na večer s filmovou hudbou • naše hudební těleso
se od loňska rozrostlo o kytaristu, takže uslyšíte i více rockových balad •
můžete si přinést vlastní lodičku se svíčkou • rezervujte si prosím včas místa
k sezení na e-mailu alena.dryakova@spoleksousedu.cz nebo sms 777333158
• brány zámku otevřeny od 18:30

21:00 VLASTNÍCI / LETNÍ KINO

Komedie pro ty, kdo to nezažili - drama pro ty, kdo tím žijí •
příběh odehrávající se převážně v jedné místnosti, kde
se skupina lidí snaží shodnout na určitých věcech • režisér
a scenárista Jiří Havelka vycházel ze svých zkušeností, kdy byl
účastníkem schůzí vlastníků bytových jednotek • příjemná
konverzační komedie a největší české filmové překvapení minulého roku
 60 / 100 / 200 Kč / Masarykovo náměstí
/  Spolek sousedů a SDH Škvorec

/  Spolek sousedů a SDH Škvorec

ČTVRTEK

Pod vedením zkušených trenérek se budou děti od 10.8. do 14.8.
zdokonalovat nejen ve sportu, ale také v angličtině nebo kreativní tvorbě • vše
formou celotáborové hry • program zajištěn od 8 do 16 hodin • v ceně
je zahrnuta strava a pitný režim • pro zaslání přihlášky pište
na sportujaziskas@gmail.com
 2990 Kč / turnus / Sokolovna Škvorec a okolí

 60 / 100 / 200 Kč / Masarykovo náměstí
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8:00 ATLETICKÝ TÁBOR / PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 300 / 100 Kč / Masarykovo náměstí

21:30 PULP FICTION / LETNÍ KINO

SOBOTA

/ SRPEN

15
SOBOTA

13:00 POHÁDKOVÁ CESTA / PRO DĚTI

Zveme všechny malé i velké na 3. ročník pohádkové cesty po Třebohosticích
a okolí • tentokrát po stopách Asterixe a Obelixe • po cestě budete potkávat
pohádkové postavy a plnit zajímavé úkoly • na konci čeká všechny děti odměna
• startujeme mezi 13:00 a 17:30
 20 Kč / Start na návsi před hospodou v Třebohosticích
/  Spolek sousedů

 150 Kč / senioři a děti 80 Kč / Savoia Castle
/  Spolek sousedů a Savoia Castle

24

21:30 3BOBULE / LETNÍ KINO

Dlouho očekávaná česká komedie stvořená pro letní kino •
poetický příběh renesance lásky Honzy (Kryštof Hádek) a Kláry
(Tereza Ramba) v překrásné krajině jižní Moravy • realita,
smutek, krásno a opravdovost řadí 3Bobule minimálně
na stejnou příčku jako první díl

PÁTEK

17
PONDĚLÍ

7:30 SPORT KEMP PRO DĚTI / PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Příměstský tábor pro kluky a holky od 7 do 12 let • hry a týmové sporty •
dobrodružství a noví kamarádi • celodenní výlet • táborák • obědy v restauraci
Pavlač • informace a přihlášky na emailu florbalskvorec@gmail.com nebo
telefonu 773299200 • První turnus 17.-21.8., druhý turnus 24.-28.8. •
garance vrácení poplatku
 2700 Kč / turnus / Sokolovna Škvorec a okolí
/  Florbal Škvorec

 60 / 100 / 200 Kč / Masarykovo náměstí
/  Spolek sousedů a SDH Škvorec
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20:00 POUŤOVÁ VESELICE / ZÁBAVA

Hostinec U Zálabských pořádá tradiční poťovou veselici
 Vstupné dobrovolné / Hostinec U Zálabských

SOBOTA

/  Hostinec U Zálabských

28
PÁTEK

20:00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC / LETNÍ KINO

Premiérová letní komedie o tom, že výhra balíku peněz v loterii
člověku rozhodně změní život • otázkou je, jak... • pohádková
výhra otevírá Čendovi (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková)
dveře do velkého světa, aby na konec zjistili, že největší výhrou
v životě je láska
 60 / 100 / 200 Kč / Masarykovo náměstí
/  Spolek sousedů a SDH Škvorec

/

Tento přehled vydává Úřad městyse Škvorce, 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.

