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11:00 VÍKEND PLNÝ ŘÍZKŮ / GASTRONOMIE

Na druhý únorový víkend jsme si pro vás restauraci Pavlač připravili bohaté řízkové menu. V nabídce budou kuřecí, vepřové ale
také kančí a mleté řízky. Mezi přílohami nebudou chybět klasické úpravy brambor ale také bramborový salát a domácí omáčky.
Řízkové menu si u nás můžete vychutnat po celý víkend 7. 2. - 9. 2.

PÁTEK

 Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

14

11:00 ROMANTIKA NA SVATÉHO VALENTINA / TRADICE

Svatý Valentýn se v restauraci Pavlač po celý den ponese v duchu romantiky a dobrého jídla. Připravili jsme si pro vás
tříchodové menu a lahev vína ze speciální Love edice.

PÁTEK

 cena za osobu 550 Kč včetně lahve vína /  Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

20:00 UTOP SE, NEBO PLAV / KINO

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který hledá nového člena do družstva
mužského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli mužské akvabely), netuší, že v amatérském
družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do života.
Spolkové kino Bio Bezdíkov vás zve na skvělou francouzskou komedii nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet
dech, abyste přežili život. Film promítáme v originálním znění s českými titulky. Hodnocení ČSFD 71%.
Vstupenky zakoupíte na místě, online na www.biobezdikov.cz, nebo pomocí zde uvedeného QR kódu.
 50 · 80 · 160 Kč /  Sál hostince U Zálabských /  Spolek sousedů

25

20:00 PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU / PŘEDNÁŠKA

Městys Škvorec vás pro velký úspěch opět zve na přednášku na téma Pravidla silničního provozu - novinky, nejasnosti, mýty,
omyly. Aplikace pravidel v provozu, se zaměřením na Škvorec a okolí. Ukázka toho, jak se dobrý úmysl může proměnit v cestu
do pekel. Široký prostor pro vaše dotazy z oblasti dopravních předpisů, přestupků, bodového systému, vybavení vozidel.
Přednáší soused z Kulišiny, ředitel Dopravní akademie Robert Kotál.

ÚTERÝ

 ZDARMA /  Sál hostince U Zálabských /  Městys Škvorec

28

11:00 ZABÍJAČKOVÉ HODY / GASTRONOMIE

Poslední únorový víkend budete moci v restauraci Pavlač ochutnat vepřové zabíjačkové speciality. Na speciálním víkendovém
menu nebudou chybět poctivé domácí jitrnice, tlačenka, sulc, prejt, ovar, zabíjačkový guláš a další speciality připravené našimi
kuchaři. Zabíjačkové menu si můžete vychutnat po celý víkend 28. 2. - 1. 3.

PÁTEK

 Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

/

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.

