BIO Bezdíkov

PROGRAM NA ŘÍJEN



CHATA NA PRODEJ

pátek

19.10.

20:00

Nová komedie Tomáše Pavlíčka • Prodat či neprodat chatu, kam stejně nikdo
nejezdí? • Před rozhodnutím o prodeji je na chatě uspořádána rodinná sešlost
• Bude z toho idylický víkend na samotě u lesa nebo malé rodinné drama?
• ČR • 2018 • 77 minut • Přístupné bez omezení
� Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodina 160 Kč
 Sál hostince U Zálabských, Masarykovo náměstí 49, Škvorec

100 LET REPUBLIKY - REGIONÁLNÍ KULTURNÍ SLAVNOST
sobota

27.10.

11:00

Po celý den bude možné ve Škvorci navštívit řadu výstav, přednášek a další
kulturní program • Začátek programu je v 11:00 v parku • Dále můžete
navštívit ZŠ Purkrabka a hostinec U Zálabských • Slavnostní ceremoniál začne
ve 13:00 v parku • V 15:00 pokračuje program v sokolovně a v ZŠ Škvorec •
Večerní program vyvrcholí taneční zábavou •
Program celého dne naleznete na druhé straně
 Vstupné oslavy i taneční zábava ZDARMA
 Park na Masarykově náměstí, Sokolovna, U Zálabských, ZŠ Škvorec,
ZŠ Purkrabka, Škvorec

Listopad

NOČNÍ STEZKA HARRYHO POTTERA
sobota

3.11.

17:00

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

Spolek sousedů
Ve spolupráci s SDH Škvorec a hostincem U Zálabských

Za podpory:
Další informace najdete na www.spoleksousedu.cz/kalendar
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100 LET REPUBLIKY
REGIONÁLNÍ
KULTURNÍ SLAVNOST

11:00 - 15:00

Společná oslava výročí založení republiky • Výstava vozidel
Veteran Cars Clubu Český Brod • Výstava historické i dobové
hasičské výzbroje a vozidel • Dětská dílnička MŠ Škvoreček
a další atrakce pro děti (vše v parku) • Dobová kartograﬁcká
výstava (U Zálabských) • Výstava o historii ZŠ Purkrabka,
včetně komentovaných prohlídek v 11:30 a 15:30
(ZŠ Purkrabka) •

13:00

Příjezd T.G.M a dalších dobových postav do parku •
Hudební vystoupení dixielandové kapely DĚSBAND •

14:00

Zdravice zástupců obcí, spolků a hostí • Společné
stužkování věnce a průvod k památníku padlým hrdinům
u sokolovny • Uctění památky a slavnostní připomínka
vzniku republiky •

15:00

Tematické přednášky RNDr. Tomáše Grima, PhD.,
vojenského spisovatele plukovníka Jana Vondráčka v.v.
a spisovatele Jana Psoty • Křest regionální publikace
Pátrání po hrdinech a autogramiáda • Hudební
vystoupení dixielandové kapely Děsband (vše v sokolovně)
• Škola obrazem (výstava v ZŠ - ZMĚNA ČASU AKCE !) •

20:00

Taneční zábava s kapelou Bumerang (sokolovna)

 Vstupné oslavy i taneční zábava ZDARMA
 Park na Masarykově náměstí, Sokolovna, U Zálabských, ZŠ Škvorec,
ZŠ Purkrabka, Škvorec
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