PROGRAM NA KVĚTEN
čtvrtek

3.5.

Filmový klub

19:00

čtvrtek

10.5.

19:00

sobota

12.5.

10:00 - 15:00

pátek

18.5.

19:00

BESEDA S JOLYONEM NAEGELEM

Setkání s bývalým novinářem Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy • Povídání
o práci a životě před a za železnou oponou • omezený počet míst
Vstupné ZDARMA
 Salonek restaurace Pavlač, Masarykovo nám. 41, Škvorec

KOLA VERSUS AUTA

Dokument švédského režiséra Frederika Gerttena s nadhledem přibližuje
boj cyklistů o bezpečný pohyb ve městech • anglické znění s českými titulky •
88 minut • mládeži přístupný • omezený počet míst
Vstupné ZDARMA
 Salonek restaurace Pavlač, Masarykovo nám. 41, Škvorec

MEZI VRATY

Sousedský prodej spojený s jarním úklidem • Máte možnost prodat věci,
které se vám nehodí, ale jiní je rádi využijí • Přihlášky a podrobné informace
na e-mailu jarnivyprodej@seznam.cz nebo na telefonu 602 331 598
(Martina Vodičková) • Registrace nutná • Vstupné ZDARMA
 Vaše dvory, předzahrádky, garáže ve Škvorci a Třebohosticích

MARŤAN

Dobrodružný ﬁlm s Mattem Damonem o přežití a záchraně zapomenutého
astronauta z mise na Mars • délka 144 minut • nevhodný mládeži do 12 let
• 90 minut • možná rezervace místa na www.biobezdikov.cz
Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, rodina 100 Kč
 Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

POSEZENÍ S MILONĚM ČEPELKOU
čtvrtek

31.5.

19:00



Povídání s českým scénáristou, hercem, prozaikem, moderátorem
a cimrmanologem • Většina z nás si ho vybaví v roli originálního překladatele
japonštiny v Jáchyme, hoď ho do stroje, milovníka žen hraběte von Zeppelina,
prince Jasoně i Drsoně nebo jako nezaměnitelného protagonistu ženských
rolí • Nejen o divadle a ﬁlmu, ale i o mnoha dalších zajímavostech si budeme
s tímto energií sálajícím člověkem povídat.
Vstupné 80 Kč • do 15 let a nad 60 let vstup ZDARMA
 Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

Spolek sousedů
Ve spolupráci s restaurací Pavlač a hostincem U Zálabských
Za podpory:
Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar

www.spoleksousedu.cz |  spolekskvorec | www.biobezdikov.cz

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.



DEN ZEMĚ NA KLEPCI
V dubnu jsme se účastnili 12. ročníku tradiční
regionální kulturní akce na vrchu Klepec
u Přišimas. Mohli jsme se spolu potkat třeba u
našeho společného stánku se škvoreckými hasiči.

ZDENĚK DOBOŠ
člen rady spolku

ŠKVORECKÁ JÍZDA
Studuji vysokou školu a mám v hlavě plno nápadů.
Jedním z nich bylo uspořádat netradiční
dovednostní automobilovou soutěž. Doufám,
že jste si tu jednu dubnovou sobotu s naším
týmem také užili.

ADÉLA KYNCLOVÁ
členka spolku

BIO BEZDÍKOV
Mám radost, že se mi podařilo před pár dny
vybojovat grantovou podporu pro naše kino, které
vedu. I díky ní se v květnu uvidíme při našich
dalších promítáních. Pokud ne, tak třeba v letním
kině, které již připravujeme.

JAROSLAV VÁCHA
člen spolku
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