
Spolek sousedů
Ve spolupráci s hostincem U Zálabských a restaurací Pavlač

PROGRAM NA LISTOPAD

Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar

Za podpory:

COUNTRY ZÁBAVA S KAPELOU NABOSO
Srdečně vás zveme na taneční country zábavu • Večerem nás bude provázet 
jedna z nejznámějších country kapel z Krkonoš - Naboso z Rokytnice nad 
Jizerou • Skupina má na repertoáru všem známé country skladby, bude ale 
možnost si zatančit i ve stylu oldies nebo rock'n roll • Občerstvení zajištěno • 
 Vstupné 99 Kč
� Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

sobota

10.11.
20:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Olga celý život touží po dokonalé lásce a s milostným životem má velké plány •   
Ty ale hatí její přebujelá fantazie, životní trapasy a nešťastná rozhodnutí • 
I vysněný pan Dokonalý totiž může být záletník a na první pohled nudný kluk 
může mít něco do sebe •  Česká komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny 
Pawlowské • ČR • 2018 • 83 minut • Nevhodný mládeži do 12 let • 
� Vstupné mládež 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč
� Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

pátek

16.11.
20:00
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NOČNÍ STEZKA HARRYHO POTTERA
Žádné strašení jenom kouzlení! • Odvážní studenti Nebelvíru, Mrzimoru, 
Havraspáru i Zmijozelu a samozřejmě i malé čarodějky, všichni jste očekáváni 
po setmění v Příčné ulici na noční lekci kouzlení • Teplé oblečení a boty 
do Zapovězeného lesa s sebou
 Vycházet můžete mezi 17 - 19 hodinou
� Vstupné DOBROVOLNÉ
� Sadová 349, Škvorec

sobota

3.11.
17:00
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LADOVSKÝ MIKULÁŠ
Pro velký zájem o loňského Mikuláše, který přišel z Třebohostic do Škvorce, 
navazujeme na tuto krásnou tradici • Kromě větší nabídky občerstvení  bude 
opět ke slyšení krásný vánoční a pohádkový koncert, prohlídka nebe 
pro hodné děti a pekla pro zlobivé • Čerti i andělé už se těší.
 Předpokládáný konec akce kolem 19:00
� Vstupné DOBROVOLNÉ
� Stodola - Restaurace PAVLAČ, Škvorec

středa

5.12.
17:00

ROZSVIŤME POMNÍK SVÍČKAMI A PŘIPOMEŇME SI
17. listopad - Mezinárodní den studentstva jako připomínka tragických 
událostí spojených s uzavřením českých vysokých škol, z listopadu 1939
v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava • 
17. listopad 1989 – jako začátek sametové revoluce • 
 Vstupné ZDARMA
� u Sokolovny, Tyršova ulice, Škvorec

sobota

17.11.
18:00
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Chodíte rádi na naše akce a chtěli byste se na nich také podílet? Rádi uvítáme nové členy.
Přijďte 15. listopadu v 19:00 na členskou schůzi spolku do hostince U Zálabských.
Těšíme se na Vás.

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. �
Oslavy ke 100. výročí založení republiky

“... Prožil jsem zejména světovou válku 
a uvědomil jsem si, co válka a bojovný 
militarismus, vedoucí k válce, znamená. 
I vzpomínám zase a stále těch slov evangelia 
a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením, 
v naději, že se všichni, moji spoluobčané 
a občané všech států, konečně rozhodneme 
pro Ježíšovo přikázání čistého lidství. 
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými 
a politickými – problém dneška není jen 
hospodářský a politický, nýbrž především 
mravní...“

Děkujeme více než stovce lidí, se kterou jsme společně tuto významnou událost připravili. Od hasičů, 
zastupitelstev 5 obcí, několika spolků, místních škol, řady dobrovolníků, vzácných hostí až po naše děti. 
Ti všichni se zasloužili o důstojné připomenutí jedné z nejdůležitějších událostí v našem životě, i když jsme 
při zrodu republiky ještě nebyli na světě. Jak už mockrát zaznělo, byla to pro nás čest si společně 
s účastníky, které neodradilo chladné počasí, připomenout dobu vzniku našeho státu. To hezké i to špatné, 
jak  známe z projevu pana profesora Tomáše Garrigua Masaryka:

Od listopadu se tak společně s námi 
můžete těšit na ostřejší, barevně věrnější
a jasnější obraz díky profesionálnímu 
projektoru, který z grantu a dárcovské 
sbírky pořídíme. Za zbylé prostředky jsme 
zakoupili další audio vybavení, takže 
se můžete těšit i na lepší zvuk 
při adventních slavnostech. Pro náš projekt 
je to významný posun vpřed a další v řadě 
úspěšných projektů v žádostech o externí 
granty. Věříme, že to není úspěch poslední 
a v těchto snahách vytrváme.

Bio Bezdíkov
Bio Bezdíkov uspělo v konkurenci 137 projektů v grantové výzvě společnosti T-Mobile. 
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