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18:30 ŠKVOREC MÁ RÁD VÍNO / DEGUSTACE

15

14:00 INTERNATIONAL DAY / PIKNIK V PARKU

Restaurace Pavlač vás zve na první degustační večer ze série akcí “Škvorec má rád víno”. Sommelier z moravského vinařství ZD Němčičky vám
představí 10 vzorků jejich nejlepších vín. Ochutnávka bude provázena odborným komentářem a tříchodovým degustačním menu sestaveným
naším šéfkuchařem Ondřejem Podholou. Z důvodu omezené kapacity je rezervace nutná. Ochutnané vzorky bude možné zakoupit za výstavní ceny
přímo od vinaře.
 490 za osobu /Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

ČTVRTEK

Spolek sousedů vás zve na setkání s cizinci žijícími ve Škvorci. Ochutnáte jejich tradiční jídla, dozvíte se něco nového o zemích, kde se narodili
a zažijete spoustu zábavy. V průběhu akce budou 2 krátká fotbalová utkání Češi vs cizinci. Pro děti bude připravená zajímavá cestovatelská
hra a drobná odměna za účast. Parkové hry pro malé i velké. Deky na velký společný piknik si vezměte s sebou.

SOBOTA

 Dobrovolné vstupné - žetony na ochutnávku jídel /Park na Masarykově náměstí /  Spolek sousedů

15:00 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CHRISTI / KONCERT

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vás zve na tradiční jarní koncert duchovních a lidových písní.
 Dobrovolné vstupné /Evangelický kostel v Husově ulici /  Farní sbor Českobratrské církve evangelické

18:00 PŘEDNÁŠKA O SIBIŘI / PŘEDNÁŠKA

Spolek sousedů vás zve na přednášku etnoložky a spisovatelky Pavlíny Brzákové o Sibiři. Dozvíte se mnoho zajímavého o tamních obyvatelích, jejich
zvycích a kultuře. Velká část přednášky bude věnována sibiřským šamanům, se kterými se paní Brzáková setkala a kteří mají v tamní kultuře velký
význam. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií.
 Dobrovolné vstupné /Hostinec U Zálabských /  Spolek sousedů
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SOBOTA

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Spolek sousedů vás zve na odpoledne a večer, který věnujeme všem školákům a jejich rodičům za jejich celoroční snažení. Věříme, že si tento den
užijete s celou rodinou.

13:00 RODINNÝ CYKLOVÝLET / SPORT A ZÁBAVA

Nejprve přijměte pozvání na rodinný cyklovýlet plný zábavy a soutěží na jednotlivých stanovištích. Okruh po okolí Škvorce měří cca 10 km. Vhodné
pro děti od 4 let. Časová náročnost cca 3 hodiny. Vlastní cyklistické vybavení včetně helmy podmínkou. Start od 13:00 do 14:00 hodin u Špýcharu.
 Vstupné 10 Kč dítě, 20 Kč dospělý /Start u Špýcharu /  Spolek sousedů

21:15 MALÁ ČARODĚJNICE / LETNÍ KINO

Večer spolu odstartujeme třetí letní sezónu spolkového kina Bio Bezdíkov novým filmovým zpracováním známého příběhu. Malá čarodějnice, by se
alespoň jednou ráda podívala na každoroční slet čarodějnic a prožila opojnou noc plnou tance. Má ovšem smůlu, je jí teprve 127 let. Laskavá (hraná)
pohádka pro celou rodinu. 103 minut.
 50 • 80 • 160 Kč /Park 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.

