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PÁTEK 4. 5. 2018 OD 19:00                                 ZÁBAVA PRO KAŽDÉHO 

ONEMANSHOW VLÁĎA HRON 

Recitál oblíbeného zpěváka, showmana  

a moderátora 
 

Všestranný, jazykově vybavený moderátor, 

showman, scénárista, textař, ale především 

vynikající zpěvák.. 

Do podvědomí televizních diváků se zapsal v roce 2000, kdy přestavil svoji 

Abecedu hvězd a stal se nekorunovaným králem hudebních imitátorů. 

Vladimírovi divadelní recitály patří mezi nejnavštěvovanější akce Česka. Při 

živém vystoupení dokáže skvěle pobavit a rychle strhnout publkum na svoji 

stranu. 

Nenechte si ujít tento skvělý zážitek, vidět Vláďu Hrona naživo v Centru 

Caolinum Nevřeň. 

                             Vstupné v předprodeji: 300 Kč 

                                                                                           Vstupné na místě: 350 Kč 

             

NEDĚLE 13. 5. 2018 OD 15:00             PRO CELOU RODINU 

          LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ ADÁMEK MEZI   

BROUČKY A KREATIVNÍ ODPOLEDNE 

K PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK  
 
Oblíbené loutkové divadlo Třemošná uvede 

originální pohádku Adámek mezi broučky pro 

všechny zvídavé děti i jejich rodiče. Pohádka o malém neposlušném chlapci 

Adámkovi, kterého duch začaruje do velikosti broučka, zajisté potěší všechny 

děti i jejich doprovod 

Po pohádce budou připraveny kreativní dílničky pro všechny, kteří chtějí 

mamince ke Dni matek udělat radost a vytvořit svůj vlastní dáreček či 

přáníčko.               

                           Vstupné: 50 Kč 

  

    

       PÁTEK 18. 5. 2018 OD 19:00                                             LODÍ KOLEM SVĚTA 

       TOMÁŠ KŮDELA A EXPEDIČNÍ JACHTING  

Beseda se známým jachtařem Tomášem 

Kůdelou. 

 
Kapitán Tomáš Kůdela je zkušený mořský vlk a 

zároveň jachtařský instruktor a zkušební 

jachtařský komisař s nejvyšším plavebním oprávněním slupiny A i pro oceánskou 

plavbu.  

Zveme Vás na putování evropskými moři a Atlantickým oceánem. Zažijete s ním 

expedici na Kapverdy, výstup na činné sopky, setkání s delfíny. Poznáte, že moře 

nám nenabízí jen krásné romantické zážitky a koupání v zátokách, skrývá v sobě  

i hrubost, a když tuto tvář odhalí, každý z nás si musí sáhnout na samé dno.. 

Tomáš Kůdela: Na plavbě zapomenete na své běžné starosti a alespoň na okamžik 

zažijete pocit svobody a volnosti. 

              Vstupné: 60 Kč 

  

 

SOBOTA 26. 5. 2018                                             

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU  

         DĚTSKÝ DEN 
  

 Milé děti, drazí rodiče i prarodiče…. 

dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční 

„Dětský den“ na hřišti před Centrem 

Caolinum. V letošním roce si děti budou moci 

vyzkoušet různé druhy řemeslných činností a 

některá povolání a zahrát si tak na hasiče, 

policistu, zahradníka, pekaře, manekýna či manekýnku a jiné další…. Opět nebude 

chybět domácí zmrzlina a párky v rohlíku  a po celou dobu konání akce bude místní 

sbor dobrovolných hasičů zajišťovat bohaté občerstvení. 

                         Vstupné dobrovolné 
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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 

KVĚTEN 2018 

 

 

 

 

 

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 

                        

http://www.centrumcaolinum.cz/
http://www.centrumcaolinum.cz/
http://www.centrumcaolinum.cz/
http://www.centrumcaolinum.cz/
http://www.nevren.cz/
http://www.nevren.cz/

