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14:00 TJ SOKOL ŠKVOREC : ODOLENA VODA
/ FOTBAL - MUŽI B

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

SOBOTA

16:00 STRAŠIDLA VE ŠKVORCI / POHÁDKOVÁ CESTA

Zveme všechny nebojácné děti na cestu tajemným Švorcem. Vytiskněte
si mapku a projděte si všechna strašidelná stanoviště. Na každém z nich vás
bude čekat některá z místních tajemných bytostí, které tu žijí mezi námi,
ale smrtelníkům se zjevují jen v období kolem Dušiček. Strašidla pro vás budou
mít nachystané speciální zábavné úkoly. Tak seberte odvahu a vydejte
se za nimi. Kdo se bojí, nesmí do Škvorce. · Mapky budou předem k dispozici
na FB Spolek sousedů, www.spoleksousedu.cz a na nástěnkách ve Škvorci. ꞏ
Na cestu si můžete vzít lampion nebo lucerničku. Vítány jsou i halloweenské
masky. · Statečné děti čeká na posledním stanovišti malá odměna.

16
SOBOTA

17
NEDĚLE

 ZDARMA /  Různá místa ve Škvorci /  Spolek sousedů

8

11:00 SVATOMARTINSKÁ HUSA / TRADICE

Zveme Vás na tradiční husí hody do restaurace Pavlač. Kromě husích specialit
připravených našimi kuchaři, nesmí chybět ani ochutnávka mladého vína. Letos
poprvé je možné svatomartinské víno otevřít již v pátek 8.11. Svatomartinskou
husu podáváme od 8.11. do 10.11.2019. Vaši rezervaci udělejte včas. Těšíme
se na Vás.
 Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

PÁTEK

10

/ FOTBAL - MUŽI A

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

18:30 ŠKVOREC MÁ RÁD VÍNO / DEGUSTAČNÍ VEČER

Zveme Vás na degustační večer spojený s ochutnávkou moravského vína
z vinařství Osička. Večerem Vás provede a o vínu povypráví sám Zbyněk
Osička. K vybraným vínům naši kuchaři připraví čtyřchodové degustační menu.
Kapacita našeho salonku je omezená, proto je rezervace nutná.
Těšíme se na Vás.

ČTVRTEK

 490 Kč / Restaurace Pavlač /  Statek u Prahy

15

PÁTEK

14:00 TJ SOKOL ŠKVOREC : TJ SOKOL HOLUBICE

NEDĚLE

14

22

29
PÁTEK

13:30 TJ SOKOL ŠKVOREC : TJ SOKOL VELTĚŽ
/ FOTBAL - MUŽI B

Přijďte podpořit škvorecký fotbal. Občerstvení zajištěno.
 30 Kč /  Stadion Josefa Votavy /  TJ Sokol Škvorec

18:00 ZA SVOBODU MUSÍME BOJOVAT
/ VZPOMÍNKOVÝ PODVEČER

Pokud jste se narodili dříve než v osmdesátých letech, velmi pravděpodobně
si zcela jasně vybavíte, co jste dělali 17. listopadu 1989 večer. Stejně jako
miliony dalších lidí, a to přestože všichni určitě nebyli na Albertově, Vyšehradě
nebo na Národní třídě. Pokud jste se narodili později, určitě jste zažili rodiče
nebo jiné dospělejší lidi, kteří o tomto datu a svých zážitcích emotivně
vyprávějí. Přijďte si s námi připomenout atmosféru této doby k našemu
tradičnímu pietnímu místu. Připojte nějaký obrázek nebo vzkaz na připravenou
vzpomínkovou zeď, přineste si třeba i svíčku. Připravujeme promítání dobových
záběrů na sokolovnu. Připomeneme si společně i další zlomové okamžiky našich
dějin, které s tímto datem souvisí.
 ZDARMA /  Pomník před Sokolovnou /  Spolek Sousedů

19:30 TOMB'S FAMILY / DIVADLO

Starobylý dům zahalený v mlze, rozlehlá zahrada s podivným záhonem růží
a hrobka se zapečetěnou rakví. V ní odpočívá právě zesnulý majitel panství,
který po sobě zanechal značné jmění. Kdo z rodiny Tombových získá dědictví
a kdo se ho vůbec dožije? Britská detektivní komedie plná zvratů a záhadných
vražd. Každý je podezřelý a zároveň mu visí život na vlásku, ani divák nemá
jistotu… až do samotného konce. Rezervace vstupenek na emailu
helena.marsalova@spoleksousedu.cz nebo tel. 731 539 444. Na shledání
s Vámi se již nyní těší členové amatérského divadelního spolku S bojkou
v zádech.
 100 Kč /  Sál hostince U Zálabských /  Spolek sousedů

19:00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ / WORKSHOP

Mateřské centrum Škvoreček vás srdečně zve na společný večer u výroby
adventních věnců pro dospělé. Materiál potřebný k výrobě zajistíme
za poplatek. Vlastní tavná pistole a zahradnické nůžky výhodou. Z kapacitních
důvodů prosíme v případě zájmu o přihlášení na emailu
mcskvorecek@seznam.cz do 22.11. Při větším počtu zájemců přidáme další
termín. Koná se v prostorách Sanatoria Topas.
 ZDARMA Kč /  Sanatorium Topas /  MC Škvoreček

17:00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD / TRADICE

Mateřské centrum Škvoreček vás a vaše nejmenší srdečně zve na lampiónový
průvod aneb Jak na draka. Sraz v 17:00 na náměstí ve Škvorci. Lampióny a
dobrou náladu s sebou.
 ZDARMA /  Sanatorium Topas /  MC Škvoreček

PÁTEK

20:00 YESTERDAY / KINO

Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný
člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér
Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče) a scenárista legendárních
komedií Richard Curtis (Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill), spojili síly
a natočili originální a hravou komedii o muzice a lásce. · Přístupné bez
omezení. · Těší se na vás kolektiv Bio Bezdíkov.
 50 · 80 · 160 Kč /  Sál hostince U Zálabských
/  Spolek sousedů

/

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.

