
ŠKVORECKÝ
PŘEHLED / DUBEN

6
SOBOTA

SVĚTÁCI / DIVADLO
Spolek sousedů vás zve na úspěšnou hudební komedii Světáci v podání ochotnického divadla z Úval - Oudiv. Rezervace vstupenek
e-mailem: jsme@spoleksousedu.cz nebo SMS na 727 954 923.  100 Kč /Hostinec U Zálabských /  Spolek sousedů

19:00

TURNAJ V PING PONGU / SPORT
Spolek sousedů ve spolupráci s městysem Škvorec vás zve na turnaj amatérských hráčů. Registrace do 5.4. do 12:00 formou SMS
na tel. čísle 604482119 (jméno a bydliště).  Startovné 200 Kč /Sokolovna /  Spolek sousedů, městys Škvorec

08:30

Vydává Úřad městyse Škvorec

Tento přehled vydává každý měsíc 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./

5
PÁTEK

VELIKONOČNÍ DÍLNY / WORKSHOP
MC Škvoreček vás zve na tradiční jarní dílny. Materiál potřebný k výrobě zajistíme za poplatek (platíte, co spotřebujete), vlastní tavná pistole
a zahradnické nůžky výhodou.   30 Kč /Sanatorium Topas /  MC Škvoreček

19:00

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ / BRIGÁDA
Vaše druhá možnost připojit se k úklidu okolí našich domovů. Rukavice a pytle jsou k vyzvednutí na úřadě a tamtéž je třeba hlásit místa,
kde budou naplněné pytle připraveny k odvezení.  ZDARMA /Sraz na Masarykově náměstí /  Městys Škvorec

9:00

SOBOTA
13

ŠKVORECKÁ JÍZDA / AUTOMOBILOVÁ SOUTĚŽ
Spolek sousedů vás zve na druhý ročník kvízové orientační automobilové soutěže. Nutný spolujezdec jako navigátor. Registrace do 9.4.
na tel. čísle 736464442 (A. Kynclová).  Startovné 150 Kč za posádku/Okolí Škvorce /  Spolek sousedů

14:00

21
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA / ZÁBAVA
Hostinec U Zálabských vás zve na tradiční Velikonoční zábavu. K tanci a poslechu hraje skupina A Je To.

 Dobrovolné /Hostinec U Zálabských /  Hostinec U Zálabských

20:00

26
PÁTEK

DĚDICTVÍ NAŠICH PŘEDKŮ V KOSTECH / PŘEDNÁŠKA
Zveme vás na vtipné povídání s RNDr. Vítězslavem Kuželkou, antropologem z Národního muzea, o exponátech, které ukazují, jak se vyvíjely
například choroby neléčené, před vynálezem antibiotik. K moderní léčbě nemusí vždycky přispívat jen nejnovější technologické vynálezy,
může to být i tradiční sběratelské nadšení - a to je stará dobrá kost.  Dobrovolné /Hostinec U Zálabských /  Spolek sousedů

19:00

30
ÚTERÝ

PÁLENÍ ČARODEJNIC / TRADICE
Průvod v čele s čarodějnicí vyjde z hasičárny v 17:00. Masky a lampiony vítány! Zapálení vatry proběhne v 19:00. Buřty a občerstvení zajištěno.

 ZDARMA /Višňovka /  SDH Škvorec

18:00

12
PÁTEK

ZRODILA SE HVĚZDA / KINO
Bio Bezdíkov vás zve na nové zpracování tragického milostného příběhu, ve kterém narazí ostřílený muzikant Jackson Maine (Bradley Cooper)
na mladou zpěvačku Ally (Lady Gaga) a zamiluje se do ní. Ally právě uvažuje o tom, že se vzdá svého snu stát se slavnou zpěvačkou, dokud ji ovšem 
Jackson nevytáhne na jeviště. Allyina kariéra se sice začne rozjíždět, ale jejich vztah se rozpadá, jak Jackson svádí nerovný boj se svými vnitřními 
démony.  50 • 80 • 160 Kč /Hostinec U Zálabských /  Spolek sousedů / Nevhodné do 12 let

20:00

10
STŘEDA

PRVNÍ POMOC / VZDĚLÁVÁNÍ
V nedávných průzkumech  82 % Čechů přiznalo strach z toho, že první pomoc nezvládnou. Třetina lidí by se dokonce první pomoc poskytnout
ani nepokusila. Pojďme to společně změnit! Městys Škvorec vás zve na přednášku MUDr. Lenky Kolkové.

 ZDARMA /Hostinec U Zálabských /  Městys Škvorec

19:00

20
SOBOTA

DEN ZEMĚ NA KLEPCI / SETKÁNÍ
Městys Škvorec ve spolupráci se Spolkem sousedů a SDH Škvorec vás srdečně zve na tradiční setkání okolních obcí, spolků, škol a organizací. 
Můžete se těšit na dětská vystoupení, dobré jídlo a muziku, orientační běh pro děti a další doprovodný program.

 Dobrovolné /Vrch Klepec u Přišimas /  Městys Škvorec, Spolek sousedů, SDH Škvorec

14:00


