
Spolek sousedů
Ve spolupráci s hostincem U Zálabských, SDH Škvorec,
TJ Sokol Škvorec a osadou Old Wanderers

PROGRAM NA ČERVEN

Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar
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Za podpory:

sobota

2.6.
9:00

OSLAVY K 90. VÝROČÍ SOKOLA & DEN DĚTÍ
TJ Sokol Škvorec ve spolupráci s SDH Škvorec a Spolkem sousedů vás zve na 
oslavy 90. výročí Sokola a Dne dětí • Čeká vás bohatý program, fotbalové 
zápasy v čele se zápasem proti Amfoře a výběru legendárních fotbalistů a 
hokejistů • Dětská olympiáda • Celá akce je zakončena májovou zábavou až 
do ranních hodin
Vstupné dospělí 150 Kč, děti 30 Kč, senioři 100 Kč
� Stadion Josefa Votavy, U Hřiště 228, Škvorec

sobota

16.6.
9:00

POLEM LOMEM
Komentovaná vycházka obcí Třebohostice se spisovatelem a regionalistou 
Janem Psotou • Poznejte přírodní a historické krásy této obce a jejího okolí • 
Akce zakončena opékáním špekáčků v osadě Old Wanderers • Časová 
náročnost 4-5 hodin • Možnost zakoupení občerstvení v osadě
Vstupné ZDARMA

� Sraz u škvorecké radnice, Masarykovo náměstí 122, Škvorec
Případně u třebohostické školy (9:30), Třebohostice 41

čtvrtek

14.6.
16:00 - 18:00

ŠKVORECKÁ GUMA - LEGENDA OPĚT OŽÍVÁ
Navazujeme na úspěšnou akci • Tentokrát zkusíme i nové techniky a
protáhneme řádně svá těla • Přijďte si zkusit “klasiku”, nebo také “indiána”, 
“pekař peče housky” a další
Vstupné ZDARMA

� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

pátek

22.6.
21:30

COCO
Bio Bezdíkov zve všechny děti a rodiče na animovaný film o touze Miguela 
dokázat svůj talent, která ho zavede do překrásné a barevné Říše zesnulých, 
ve které se vypraví na strhující cestu odhalující skutečný příběh své rodiny • 
Délka 105 minut
Vstupné děti do 15 let 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč
� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

úterý

26.6.
19:00

BESEDA S MGR. JARKOU ŠVARCBACHOVOU
Inovativní přístupy v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí • Montessori 
principy v poskytování důstojné péče o seniory v Centru Seňorina • Proč se 
Jarka rozhodla založit centrum služeb pro lidi s demencí a proč změnila svoji 
kariéru? • Proč ji podporují herci Viktor Preiss, Vladimír Javorský a další 
známé osobnosti? V rámci připravované besedy se dozvíte více.
Vstupné ZDARMA

� Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

www.spoleksousedu.cz | � spolekskvorec | www.biobezdikov.cz
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Spolek sousedů

Milí sousedé,
všechny akce z tohoto programu pro vás připravují členové Spolku sousedů.
Je nás 22, potkali jsme se před rokem a půl, spojují nás nápady a chuť něco dělat.
Aktivně se podílíme na rozvoji obou částí našeho městyse, Škvorce a Třebohostic.

IČO: 05888026 • Sídlo: Sadová 349, 250 83 Škvorec • Transparentní účet: 2501239094/2010 

KERAMICKÉ TVOŘENÍ

Bio Bezdíkov pro vás společně s kolegy připravuji 
už druhou sezónu. V květnu se nám dokonce 
povedlo promítat s prostorovým zvukem. Rád vás 
potkám už v červnu v letním kině.

BIO BEZDÍKOV

V rámci Dne Země na Klepci jsem s manželem pro 
vás a za pomoci dalších členů Spolku sousedů 
uspořádala malý orientační běh, za který děti 
dostaly chutnou odměnu a krásný diplom od 
ilustrátorky Laďky Pechové.

DEN ZEMĚ NA KLEPCI

LUKÁŠ MENOUŠEK
člen spolku

BARBORA SEIDLOVÁ
členka spolku

JANA FEJFAROVÁ
členka rady spolku

Mohli jste mě potkat na několika keramických 
tvořeních pro děti i dopělé v Savoia Bistro, nebo mě 
znáte z jiných místních akcí pro děti, na jejichž 
organizaci se podílím.
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