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13:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČÁRNY ŠKVOREC / PROHLÍDKA

Kdy jindy otevřít dveře a vrata hasičárny, než právě na svatého Floriana, patrona všech hasičů. Přijďte nahlédnout do prostor, kde trénujeme
na závody, kde každý měsíc schůzujeme a vymýšlíme různé akce pro veřejnost. K vidění bude veškerá naše technika, závodní vybavení, historické
uniformy a mnoho dalšího. Ve 14:00 a 15:00 proběhne ukázka hašení oleje. Těšit se můžete i na promítání fotografií. Náš program doplní městská
policie z Úval.
 ZDARMA /Hasičárna - Masarykovo nám. /  SDH Škvorec

SOBOTA
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17:00 KULIČKYÁDA / SOUTĚŽ

MC Škvoreček vás zve na soutěž pro malé i velké v tradiční dětské hře – cvrnkání hliněných kuliček do důlku. Sraz na dětském hřišti ve Škvorci za
Sokolovnou. Kuličky zapůjčíme. Pro vítěze máme připraveny ceny.
 ZDARMA /Dětské hřiště za sokolovnou /  MC Škvoreček

PÁTEK

20:00 PRVNÍ ČLOVĚK / KINO

Bio Bezdíkov vás zve na filmové zpracování strhujícího příběhu člověka, jenž dostal to privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok s vědomím,
že nemusí být návratu zpět. Oskar 2019 za vizuální efekty a Zlatý Globus 2019 za filmovou hudbu slibují velkolepou podívanou. ČSFD 77%.
 50 • 80 • 160 Kč /Hostinec U Zálabských /  Spolek sousedů / Nevhodné do 12 let

11

10:00 VÝPRODEJ MEZI VRATY / SOUSEDSKÝ BAZAR

Spolek sousedů vás zve na již tradiční sousedský výprodej. Co jedni nepotřebují a rádi pošlou znovu do oběhu, jiní mohou považovat za poklad!
Přihlášky k prodeji můžete posílat na e-mail jarnivyprodej@seznam.cz nebo formou SMS na 602 331 598 (jméno, adresa místa prodeje, co budete
nabízet). Výprodej končí v 15:00.
 ZDARMA /V ulicích Škvorce a Třebohostic /  Spolek sousedů

SOBOTA
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STAROČESKÉ MÁJE / TRADICE

Sbor dobrovolných hasičů Škvorec vás za finanční podpory městyse Škvorec srdečně zve na tradiční májové slavnosti, které jsou oslavou mládí
a jara. V pátek podle tradice umístíme svobodným dívkám k domu břízku. Dívku, která si stromek barevně ozdobí, navštíví v sobotu slavnostní průvod.
Před svými vraty si dívka zatančí s mládencem za doprovodu živé hudby. Rodina dívky může chase nabídnout drobné pohoštění a darovat
symbolickou částku – dívka, jejíž rodina daruje nejvyšší částku, bude vyhlášena královnou Májů. Vyhlášení proběhne po divadelním představení
na náměstí.

PÁTEK

17:00 Zdobení a stavba májky na Masarykově náměstí, pomocníci vítáni
po 18:30 Rozvoz břízek k domům se svobodnými dívkami
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10:00 Průvod v Třebohosticích, vyvádění dívkek z domu.
13:00 Průvod ve Škvorci vychází od hasičárny, prochází vsí a končí na náměstí. V jeho průběhu chlapci vyvádí dívky z domu.
16:30 Divadlo, vyhlášení královny Májů a dražba májky na náměstí ve Škvorci.

SOBOTA

20:00 Májová zábava v sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Faust Band. Vstupné 100 Kč.
 Dobrovolný příspěvek /V ulicích Škvorce a Třebohostic, Masarykovo náměstí /  SDH Škvorec
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19:00 NOC KOSTELŮ / PROHLÍDKA A VÝSTAVA

Zveme vás na komentovanou prohlídku evangelického kostela. Po jejím skončení můžete navštívit výstavu obrazů a kreseb Dalibora Koloce a
Rostislava Matulíka. K dispozici bude i papírový model kostela od modeláře Pavla Štyla. Ukončení prohlídek ve 22:00.

PÁTEK

 ZDARMA /Evangelický kostel v Husově ulici /  Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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8:30 ZÁJEZD NA KERAMICKÉ TRHY / ZÁJEZD

Spolek občanů Škvorce a Třebohostic vás zve na zájezd na Keramické trhy v Kostelci nad Černými lesy. Těšit se můžete na prodej keramiky českých
i zahraničních autorů, točení na hrnčířském kruhu, přehlídku řemesel na zámku, nebo na ukázku činnosti dobrovolných hasičů. Předpokládaný odjezd
z náměstí ve Škvorci v 8:30. Cena zájezdu bude upřesněna. Bližší informace paní Bělohubá tel. 721878279.

SOBOTA

Kostelec na Černými lesy /  Spolek občanů Škvorce a Třebohostic

/

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.

