
Spolek sousedů
Ve spolupráci se Savoia Bistro & Residence, restaurací Pavlač,
hostincem U Zálabských a MAS Pošembeří

PROGRAM NA DUBEN

neděle

15.4.
9:30

KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Zveme vás na další setkání nad hroudou hrnčířské hlíny. Nezapomeňte na dobrou
náladu a inspiraci • 150 kč / výrobek
� Savoia Bistro & Residence, Tyršova 153, Škvorec

čtvrtek

19.4.
19:00

H2OMX
Filmový klub Bio Bezdíkov vás zve na promítání filmové eseje režisérů
J. Cohena a L. Hagermana o nedostatku vody ve 22 miliónovém Mexico City •
Vstupné ZDARMA • Rezervace místa na www.biobezdikov.cz
� Salonek restaurace Pavlač, Masarykovo nám. 41, Škvorec

sobota

21.4.
14:00

DEN ZEMĚ NA KLEPCI
Potkáte nás na 12. ročníku tradiční regionální kulturní akce, na které nebudou
chybět dětská vystoupení, stanové městečko, dílničky, scénka o Slouhovi a zlé selce,
komentovaná vycházka, orientační závod, formace vlajkonošů  a spousta dobrého
jídla a hudby • Vstupné DOBROVOLNÉ
� Přišimasy - vrch Klepec 

sobota

7.4.
9:00

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ
Navážeme na březnový úklid kolem potoka, parku Míru a za Višňovkou v rámci již
osmého ročníku regionální akce. Pracovní rukavice a nářadí s sebou.
� Sraz na Masarykově náměstí, Škvorec 

Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar

sobota

14.4.
9:00

ŠKVORECKÁ JÍZDA
Orientační automobilová soutěž. Vlastní auto a spolujezdec jako navigátor
nutný • Startovné 100 kč • Předregistrace do 10.4. na telefonu 736464442
� Start u Škvoreckého špejcharu, ul. U Špejcharu, Škvorec

čtvrtek

26.4.
18:00

POSEZENÍ NAD VAŠIMI FOTOGRAFIEMI
Volné pokračování besedy o historii Škvorce. Podělte se s ostatními o vzpomínky,
historky a fotografie z alb vašich rodičů a prarodičů. Posezení s drobným
občerstvením • Vstupné ZDARMA
� Savoia Bistro & Residence, Tyršova 153, Škvorec

pátek

27.4.
19:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Bio Bezdíkov zve celou rodinu na promítání animované komedie o tom, co dělají
vaši mazlíčci, když nejste doma • Vstupné - dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodina 100 Kč •
Rezervace místa na www.biobezdikov.cz
� Sál hostince U Zálabských, Masarykovo nám. 49, Škvorec
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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 

V březnu jsme se spolu mohli setkat třeba při 
úklidu našeho okolí v rámci regionální akce  
Ukliďme Pošembeří, kterou jsem pro vás 
organizovala. Budu ráda, pokud se k nám  přidáte 
také během dubna. 

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

Velmi mne potěšilo, že se nás na mé první besedě     
o historii Škvorce sešlo opravdu mnoho. V dubnu 
vás zvu na Den Země na Klepci, který již několik let 
koordinuji.

SETKÁVÁNÍ S HISTORIÍ

MARTINA VODIČKOVÁ
předseda spolku

Potkáváme se při představeních našeho 
spolkového kina, které pomáhám organizovat. 
Na květen pro vás připravuji besedu se známým 
novinářem Hlasu Ameriky Jolyonem Naegelem.

BIO BEZDÍKOV

JOSEF SUCHÁNEK
pokladník spolku

JAN PSOTA
místopředseda spolku
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