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20:00 PSÍ POSLÁNÍ 2 / KINO

Spolkové kino Bio Bezdíkov vás na své první představení v roce 2020. Nachystali jsme si pro vás
pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu. Ve druhém dílu nalezne milovaný pes Bailey nový
smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali
ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím,
věrností a také několika fakt skvělými drbáními na bříšku. Hodnocení ČSFD 81%. Vstupenky zakoupíte na
místě, online na www.biobezdikov.cz, nebo pomocí zde uvedeného QR kódu.

PÁTEK

 50 · 80 · 160 Kč /  Sál hostince U Zálabských
/  Spolek sousedů

17

19:00 V KRUHU ZNOVUZROZENÍ / DOKUMENT A BESEDA

Přinášíme Vám další akci z našeho cyklu Přijďte pobejt aneb neseďte doma. Hlavním motivem uváděného dokumentu, kterým
Vás bude provázet Viliam Poltikovič z Dobročovic, bude pouť kolem hory Kailás, která je nejposvátnější horou Asie. Kailás
je posvátný pro buddhisty, hinduisty, džinisty a bönisty. Poutní okruh symbolizuje etapy života, smrti, stavu mezi smrtí a
dalším zrozením a etapu nového života. Prostřednictvím poutníků poznáváme nejen běžný život Tibeťanů – vesničanů, nomádů,
ale hlavně jejich duchovní pojímání světa a jejich bytí v něm. Duchovní hodnoty v životě Tibeťanů totiž jednoznačně převyšují
hodnoty materiální. Po promítání následuje beseda s autorem.

PÁTEK

 100 Kč /  Sál úřadu městyse Škvorec, Masarykovo náměstí 122 /  Spolek sousedů

25

14:00 DĚSTSKÝ KARNEVAL / ZÁBAVA

Sbor dobrovolných hasičů Škvorec vás zve na dětský karneval, ktrerý se koná od 14 do 17 hodin v Sokolovně. Občerstvení zajištěno. Během karnevalu se bude
soutěžit v klasických i nových disciplínách. Pro děti jsou připraveny odměny. Průběh karnevalu bude moderovat a starat se o hudební doprovod Spolek sousedů.
Na závěr proběhne vyhlášení nejlepších masek, kde se bude hodnotit především originalita a domácí výroba.

SOBOTA

 DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ /  Sokolovna Škvorec /  SDH Škvorec

20:00 HASIČSKÝ PLES / ZÁBAVA

Sbor dobrovolných hasičů Škvorec vás zve na tradiční Hasičský ples, který se koná od 20 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Bueno.
Ve 21 hodin se můžete těšit na předtančení. Společenský úbor je podmínkou. Ve večerních hodinách proběhne losování o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.
V sobotu 18.1.2020 proběhne ve Škvorci a Třebohosticích zvaní na hasičský ples. Hasiči Vám domů přinesou pozvánku a můžete si rovnou zakoupit i vstupenky
za zvýhodněnou cenu.
 100 Kč v předprodeji · 150 Kč na místě /  Sokolovna /  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.

