
 
 
 
 
 
 
 

SOBOTA 2. 11. 2019  
Nevřeňské bloudění s SDH Nevřeň 
Sbor dobrovolných hasičů Nevřeň pořádá tradiční akci pro družstva  
mladých hasičů z širokého okolí s názvem Nevřeňské bloudění.  
Na soutěžní týmy čeká cesta nočním nevřeňským lesem, 
 na které musí prokázat nabyté znalosti a dovednosti  
a to v co nejkratším čase.  
Kromě plnění úkolů si děti užijí trochu strachu ale hlavně hodně zábavy. 

         
  SOBOTA 16. 11. 2019 od 12:00 v Centru Caolinum  

Výstava Sametová revoluce 
Bude to už 30 let....připomeňme si, co se tenkrát událo. 
U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu Vás Centrum 
Caolinum společně s obcí Nevřeň zvou na výstavu fotografií a novinových článků 
připomínající důležité okamžiky, které změnily československé dějiny. Výstava 
potrvá od 16. 11. 2019 do 15. 12. 2019.                          Vstupné dobrovolné 
                                                                          
ÚTERÝ 19. 11. 2019 od 19:00 v Centru Caolinum 
Tomík na cestách - Tuktukem z Thajska až na Moravu  
Cestovatelská beseda Tomáše Vejmoly 
Povídání o zemích – Thajsko, Myanmar, Indie, Nepál, Írán, Turecko, Evropa, které 
Tomík na roční cestě (2017–2018) navštívil s thajskou rikšou (tuktukem) 
z Bangkoku do České republiky.  
Přednáška je veselá, inspirujícího i motivujícího charakteru, která se nese v duchu 
„Každý problém má řešení a většinou více než jedno.“ Zkrátka, jestli úplný amatér a 
trdlo s neznalostí motoru, jazyka a daných zemí, dokáže dotlačit 35 let starou thajskou herku sám přes půl 
světa, tak zvládnout, jde opravdu všechno.                                                                                   Vstupné 80 Kč 

   SOBOTA 23. 11. 2019 od 19:00 v Centru Caolinum  
Onemanshow Vládi Hrona 
Skvělý zpěvák.. je vtipný, je prostě úúúúúžasný 😊 
Všestranný, jazykově vybavený moderátor, showman, scénárista, textař, ale především 
vynikající zpěvák.. 
Při živém vystoupení dokáže skvěle pobavit a rychle strhnout publikum na svoji 
stranu.Nenechte si ujít tento skvělý zážitek, vidět Vláďu Hrona naživo opět v Centru 
Caolinum Nevřeň. 

                  Vstupné v předprodeji 300 Kč  
                           Vstupné na místě 350 Kč  

                        



 
NEDĚLE 24. 11. 2019 od 14:00 v Centru Caolinum  
Tradiční adventní jarmark 
Přijďte si zpříjemnit nedělní odpoledne, nasát předvánoční atmosféru i vůni 
svařeného vína. 
Na již tradičním adventním jarmarku v Centru Caolinum, který se těší veliké oblibě, 
si budete moci zakoupit vánoční dekorace a drobné dárky- adventní věnce a výzdoba, originální broušené 
sklo, dřevěné ozdoby, korálkové ozdoby a šperky, domácí marmelády a sirupy od Macháčků, perníčky a 
nově i zvěřinové speciality.             Vstupné dobrovolné 
 
PÁTEK 29. 11. 2019 od 17:00 v Centru Caolinum 
Vánoční tvořeníčko pro malé i velké 
Přijďte s námi strávit příjemné předvánoční odpoledne do Centra Caolinum.  
 Pro malé i velké bude připravené tvoření vánočních dekorací 
a výroba světýlek na adventní průvod. Vyrobíme vánoční ozdoby a společnými 
silami ozdobíme vánoční stromeček v Centru. 
Připomeneme si i adventní zvyky – lití olova, pouštění skořápek, děvčata si mohu zkusit hodit papučí                
a nebudou samozřejmě chybět i vánoční koledy.                                                             Vstupné dobrovolné 
 
SOBOTA 30. 11. 2019 sraz v 16.30 u Centra Caolinum 
Adventní průvod světýlek a rozsvícení vánočního stromečku v Nevřeni 
Srdečně Vás zveme v sobotu o prvním adventním víkendu letošních Vánoc 
na Průvod světýlek a Rozsvícení vánočního stromečku na návsi u kapličky.    
S rozsvícenými lampiony, lucerničkami nebo s jakýmikoliv světýlky 
vyrazíme v 16.30 od Centra Caolinum Nevřeň a společně dojdememe na 
náves ke kapličce, kde u ozdobeného stromečku kolem 17.00 hod zahájíme 
adventní program. Přijďte a se šálkem čaje nebo svařeného vína v ruce se nalaďte na atmosféru 
nadcházejících svátků...    
 

Připravujeme v prosinci 2019: 
   7. 12. 2019 Mikulášská nadílka pro děti 
20. 12. 2019 Sousedské setkání u adventního věnce 
24. 12. 2019 Štědrodenní procházka a krmení zvířátek v lese 
24. 12. 2019 Štědrovečerní setkání u kapličky 

 
Příspěvkový program “BENEFIT 62+“ pro rok 2019 

Občané obce Nevřeň starší 62 let a občané v invalidním důchodu mohou se slevovou kartičkou 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 akce je možné 
si vyzvednout předem v Centru Caolinum po předložení slevové kartičky, kam bude zapsána čerpaná částka. Vstupenky je 
možné výjimečně 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.   

Akce mohou být aktualizovány, proto nás pravidelně sledujte na internetových stránkách  
nebo na Facebooku. 

Nechcete přijít o akce konané v Centru Caolinum Nevřeň? Přihlaste se k odběru newsletteru na www.centrumcaolinum.cz. 
Doporučujeme si rezervovat vstupenky na akce v Centru Caolinum Nevřeň osobně,            

 e-mailem nebo telefonicky. 
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