
Spolek sousedů
Ve spolupráci s restaurací U Vacků a SDH Škvorec

PROGRAM NA ČERVENEC

Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar

Za podpory:

čtvrtek

26.7.
17:30

BINGO PODVEČER PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Znáte Bingo jen z amerických filmů? • Přijďte si hru vyzkoušet, polechtat 
štěstí a popovídat si • Bingo může hrát každý, je jednoduché, zábavné a 
napínavé.
Vstupné ZDARMA
� Salonek restaurace U Vacků, Barákova 126, Škvorec

sobota

28.7.
15:30

PIKNIKOVÉ ODPOLEDNE
Oslavte s námi léto piknikem ve staronovém Parku Míru • Přibalte do košíku 
nějakou dobrotu a přijďte si zahrát pétanque, kroket a nebo jinou hru.
Vhodné pro dospělé i děti
Vstupné ZDARMA
� Park Míru, ulice Na Dolíkách, Škvorec

le
tn

í k
in

o

TEORIE TYGRA
Komedie o muži (Jiří Bartoška), který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i 
vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní 
cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše • ČR • 2016 • 101 minut
Přístupné bez omezení
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč
� Park na Masarykově náměstí, Škvorec

pátek

13.7.
21:30

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Letní komedie s Annou Polívkovou o tom, jak zamotané může být hledání 
toho správného partnera • ČR • 2018 • Délka 89 minut
Nevhodné do 12 let
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč
� Park na Masarykově náměstí, 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 

BESEDA S MILONĚM ČEPELKOU

Mohli jste mě vidět na besedě o Alzheimerově 
nemoci a netradičních přístupech k péči o 
nemocné. Vzdělávání seniorů je moje velké téma.

BESEDA A VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

Chci poděkovat za vstřícnost a čas, který nám 
věnují členové Spolku sousedů při organizaci 
našich akcí.  Naposledy při ozvučování Školní 
akademie. Těším se na další spolupráci, která 
bude napomáhat rozvoji
naší základní školy. 

ŠKOLNÍ AKADEMIE

RADEK POHNÁN
člen spolku

ALENA DRYÁKOVÁ
členka spolku

Vymýšlím a organizuji společenské akce přes 20 let, 
ale takové spontánní zapojení tří desítek lidí jako na 
ladovském Mikuláši jsem zažila poprvé. Pozvala 
jsem k nám na popovídání přítele, cimrmanologa, 
Miloně Čepelku.

MARCELA ŠEBLOVÁ
ředitelka ZŠ Škvorec
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