Škvorecký advent
2019
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ADVENTNÍ SLAVNOSTI

Zveme vás na tradiční zahájení adventu • Hlavní program se bude letos nově
konat na náměstí v parku, kde pro vás bude připraveno i vánoční
občerstvení • Není to ale jediné místo, kde se můžete na chvíli zastavit
v předvánočním shonu a nasát do sebe vánoční atmosféru

NEDĚLE

14:00 VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNIČKY PRO DĚTI
až

16:30

Kolektiv pedagogů a žáků zve všechny rodiče, prarodiče a přátele naší základní
školy na prezentaci žákovských výrobků a kreativní dílničky pro děti • Přijďte
se k nám zahřát teplým čajem nebo kávou
 ZŠ Škvorec, Tyršova 130 /  ZŠ Škvorec

15:00 AUTORSKÉ ČTENÍ
až

16:30

Adventní setkání nad krásnými pohádkami pro děti • Autorka a spisovatelka
Terezie Radoměřská dětem povypráví o tom, jak se knížka dostane z hlavy
autorovy až ke čtenáři • Děti si vyberou pohádku, kterou nám Terezie přečte •
Ve zbytku času si můžeme o knížce popovídat • Pro malé děti Terezie přinese
obrázky, které si děti budou moci vymalovat
 Restaurace Pavlač /  Městys Škvorec

16:45 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ VČELIČKA

17
ÚTERÝ

18
STŘEDA

20
PÁTEK

17:00 VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

10:00 PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ

MC Škvoreček vás v rámci dopolední herny zve na společné pečení
vánočních perníčků • Těsto zajištěno
 MC Škvoreček, Masarykovo nám. 13 /  MC Škvoreček

18:00 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY / KONCERT
Zveme vás na benefiční koncert • Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
zazní v podání Smíšeného komorního sboru, Pražských pěvců a sólistů
a Černošické komorní filharmonie pod taktovkou Stanislava Mistra •
Výtěžek ze vstupného bude převeden na transparentní účet, který byl
zřízen za účelem obnovy škvoreckých varhan

Jedenáctý ročník předvánoční klasiky v rokové náladě • Letošní čekání
na Ježíška nám všem zpříjemní sedlčanští The Beautifuls svým parádním
rockabilly a punk'n'rolloví Gold'n'Drunkards ze Škvorce!

Ve spolupráci se ZŠ vás srdečně zveme do MC Škvoreček • Výtvarné tvoření,
společné vystoupení pro Mikuláše • Předchozí domluva vhodná, balíčky vlastní
 MC Škvoreček, Masarykovo nám. 13 /  MC Škvoreček

17:00 LADOVSKÝ MIKULÁŠ / TRADICE

Rádi bychom dětem z Třebohostic a Škvorce připomněli to nejhezčí
z našich lidových tradic • Proto se i letos mohou přidat k průvodu Mikuláše,
čerta a anděla, kteří půjdou v 17:00 z Třebohostic přes pole do Škvorce, kde
na ně od 17:45 ve stodole na Pavlači čeká koncert, občerstvení a překvapení
 Stodola restaurace Pavlač
 Spolek sousedů, Statek u Prahy, Městys Škvorec
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ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ KONCERT / ZÁJEZD
Spolek občanů Škvorce a Třebohostic pořádá zájezd na vánoční koncert
na zámek Bon Repos • Zveme srdečně občany k účasti • Podrobné informace a
registrace pro zájemce na tel. čísle 721 878 279

PÁTEK

 Čihadla, Stará Lysá /  Spolek občanů Škvorce a Třebohostic

SOBOTA

 Katolický kostel sv. Anny /  ZŠ Škvorec

19:30 ROCK'N'ROLNIČKY U ZÁLABSKÝCH / ZÁBAVA

10:00 BEZČERTOVSKÁ MIKULÁŠSKÁ
PRO NEJMENŠÍ / TRADICE

ČTVRTEK

14

Kolektiv pedagogů a žáků zve všechny rodiče a přátele naší škorecké
základní školy na již tradiční vánoční koncert pod MgA Věry Trojanové

 150 Kč • děti do 12 let a senioři 65+ 50 Kč • ZTP/P Zdarma
 Evangelický kostel ve Škvorci, Husova 133
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické

17:15 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
 Park na Masarykově náměstí
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17:30 VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ ŠKOLY

13:00 VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ PURKRABKA
až

18:00

Letošní adventní
program pro vás
připravili:

ZŠ Purkrabka a Klub rodičů vás zvou na vánoční jarmark do prostor školy •
Můžete se těšit na stánky, dílny, občerstvení, divadlo pro děti a adventní
atmosféru.
 ZŠ Purkrabka, Smiřických 2 /  ZŠ Purkrabka

Městys Škvorec

Spolek sousedů

ZŠ Škvorec

 Sál hostince U Zálabských /  Hostinec U Zálabských

21
SOBOTA

18:00 HODINÁŘŮV UČEŇ / KINO
Sousedské kino Bio Bezdíkov vás zve na novou českou pohádku o lásce,
hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a odvaze hodinářského
učně Urbana, který na cestě za hodinkami zachrání svou milovanou Lauru
 50 Kč děti, 80 Kč dospělí, 160 Kč rodina • Délka 102 minut
 Sál hostince U Zálabských /  Spolek sousedů

23
PONDĚLÍ

17:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO / TRADICE
Skautky a skauti vám i letos do Škvorce přinesou Betlémské světlo •
Přijďte si pro něj s vlastní lucernou k vánočnímu stromu v parku
na náměstí mezi 17:00 a 19:00 • Pokud vám zdraví nedovolí přijít,
zavolejte na 602 658 255, přineseme vám plamínek domů
 Masarykovo náměstí /  Spolek sousedů

31
ÚTERÝ

18:00 SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Městys Škvorec vás zve na tradiční silvestrovský ohňostroj • Tentokrát
na novém místě v parku Višňovka • Prosíme doražte s malým předstihem •
Občerstvení zajištěno • Myslete na přírodu a vezměte si vlastní hrníček
 Višňovka - Na Vrchách /  Městys Škvorec, SDH Škvorec

SDH Škvorec

Statek u Prahy

ZŠ Purkrabka

Hostinec u Zálabských
MŠ Včelička • MC Škvoreček
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Spolek občanů Škvorce a Třebohostic

