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STŘEDA 4. 4. 2018 OD 18:00              LETEM SVĚTEM S KNIHOU 

MŮJ AFRICKÝ PŘÍBĚH 

Literárně-cestopisná přednáška  

spisovatelky Hany Hindrákové 
 

Cestovatelka, spisovatelka a bývalá 

dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu 

zamilovala natolik, že se tam stále vrací.  

Během přednášky se přeneseme do exotické Keni prostřednictvím fotografií  

a videa. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od 

dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí - Děti nikoho, 

Karibu Keňa, Dobrovolnice, Očarovaná, Smrtící byznys. 

Součástí besedy je i prodej originálních afrických šperků, které vyráběly ženy 

z nairobských chudinských čtvrtí. 

                             Vstupné: 60 Kč 

             

ÚTERÝ 17. 4. 2018 OD 18:30                          LISTOVÁNÍ 

          LISTOVÁNÍ A LUKÁŠ HEJLÍK  

          Co by můj syn měl vědět o světě - F. Backman   
 
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol-    
představovat zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu a podporovat 
čtenářství jako takové.  
Autor knihy vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého 
století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, 
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, 
potencionálních. Oblíbený herec Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik 
Backman a má stejně starého syna. 
Hejlík: "Ta ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a 
jak se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji 
přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že 
to nezvládáme. A nezvládneme." 

                Vstupné v předprodeji: 100 Kč 

            Vstupné na místě: 120 Kč 

  

    

       SOBOTA 21. 4. 2018 OD 9:00                                         100 LET REPUBLIKY 

       POKLÁDÁNÍ VĚNCE U POMNÍKU PADLÝM   
Přijďte si s námi u příležitosti letošního stého 
výročí vzniku samostatného Československa 
připomenout minulost a vzpomenout na 
nevřeňské občany, kteří se nedožili mírových 
dnů v obou světových válkách.  
 Vzpomínkovou akci podpoří svou účastí 
členové  Military Car Clubu Plzeň s  dobovými  
vozidly.  

             

        PÁTEK 27. 4. 2018 OD 20:00                                  ZÁBAVA PRO KAŽDÉHO  

         IMPROSHOW MEJDLO 
Chtěli jste někdy rozhodnout o tom, co se bude hrát      

na divadelních prknech? S MEJDLEM máte tu možnost! 

Jelikož osud večera je ve Vašich rukou!           
 

Divadelní skupina IMPRO MEJDLO se zaměřuje na 

takzvané IMPROSHOW, které spočívají v naprosté 

nepřipravenosti hráčů a jejich následném hraní komediálních disciplín 

vymyšlených na místě na podněty diváků z publika. 
Vzniká jedinečná chemie vzrušení, zábavy a překvapení, jak na straně diváků, tak 

i herců . 

                  Vstupné v předprodeji: 100 Kč 

              Vstupné na místě: 120 Kč 

 

         PONDĚLÍ 30. 4. 2018            ZÁBAVA PRO CELOU RODINU 

         STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNICE 
   
 SDH Nevřeň a obec Nevřeň zvou všechny děti i dospělé          

na tradiční vesnickou akci. Masky čarodějů a čarodějnic 

budou odměněny, občerstvení je zajištěno. 
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           PŘIPRAVUJEME V KVĚTNU 2018: 

           4. 5.   OneManShow Vláďa Hron 

           13. 5. Loutkové představení DS Třemošná 

                      a Tvořeníčko ke Dni matek 

           18. 5. Tomáš Kůdela- Expediční jachting 

           26. 5. Dětský den 

 

 
 
 
Středeční dětské dopoledne v CCN 
 

 Vybavený hrací koutek 
 Nabídka občerstvení 
 Každá středa 8.00-12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občané obce Nevřeň starší 62 let mohou čerpat příspěvek ve výši 1.000 Kč dle 
vlastního výběru na kteroukoliv akci pořádanou Obecním úřadem Nevřeň, 
Knihovnou Nevřeň nebo příspěvkovou organizací Centrum Caolinum Nevřeň na 
území obce i mimo území obce. Občané se sníženou pohyblivostí a senioři z Nové 
Hospody si mohou objednat odvoz na akci a zpět na tel. č. 725 424 716, 377 958 283.   
Vstupenky na akci je možné si vyzvednout předem v Centru Caolinum po předložení 
slevové kartičky, kam bude zapsána čerpaná částka. Vstupenky je možné také 
telefonicky zarezervovat, budou připraveny na jméno u vstupu (v tomto případě je 
pak nutné mít kartičku s sebou).  V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici 
na telefonních kontaktech 725 424 716, 377 958 283 nebo na obecním úřadě v 
úředních hodinách.   

 
 

 
       

  

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

DUBEN 2018 

 

K příležitosti konání se 

Světového dne knihy a autorského práva (23.4.) 

je v dubnovém programu kulturních akcí zařazeno 

unikátní představení Listování v podání herce Lukáše Hejlíka 

a literárně-cestopisná beseda se spisovatelkou 

Hanou Hindrákovou. 
 

Doporučujeme si rezervovat vstupenky na akce            

v Centru Caolinum Nevřeň 

osobně, e-mailem nebo telefonicky. 
 

tel: 727 979 345 

e-mail:  info@centrumcaolinum.cz 

 

www.centrumcaolinum.cz  

www.nevren.cz  

           
Akce mohou být aktualizovány, proto nás pravidelně sledujte  

na   internetových stránkách nebo na Facebooku. 
hbhbjk 
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