
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÁTEK 4. 10. 2019 od 17:00 v Centru Caolinum 
Taneční odpoledne s DUO ORIGINAL 
Přijďte s námi oslavit Den seniorů… 

• k tanci a poslechu zahraje DUO ORIGINAL 
• drobné sladké a slané pohoštění v ceně vstupného 
•  losování o ceny 

 Vstupné pro seniory 90 Kč 
       Vstupné pro ne seniory 120 Kč 

  VÍKEND 5. – 6. 10. 2019 v Centru Caolinum 
VÝSTAVA HUB 
ve spolupráci s mykologem Mgr. Lubošem Zeleným 

• konání výstavy 5.10. 15:00-18:00 a 6.10. 13:00-16:00 
• na zakončení výstavy proběhne 6.10. od 15:00  

přednáška na téma Hřibovité houby ČR 
                     Vstupné dobrovolné  
                                                                         
PONDĚLÍ 7. 10. 2019 od 18:00 v Centru Caolinum 
Listování- Český ráj 
Listování a Lukáš Hejlík opět v Nevřeni!! 
Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Tomáš Drápela ve skvělém 
představení knihy Český ráj, při kterém se diváci doslova  
řežou smíchy      . 
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše..  
Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný svět  
za vysokou zdí, který možná obývají ženy.. 

                                                                                                    Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč 
 
 NEDĚLE 20. 10. 2019 od 14:30 v Centru Caolinum  

6. nevřeňská drakiáda a podzimní tvřeníčko 
• soutěže, zábava, tvoření, opékaní buřtů a brambor  

                                                                                                                                               
                      Vstupné dobrovolné  

 
PÁTEK 25. 10. 2019 od 17:00 v Centru Caolinum  
Nevřeňské dýňování 

• přijďte si vytvořit dýni dle svých představ 
• připraveno bude i tvořeníčko pro nejmenší 

          Vstupné dobrovolné 

                        



 
SOBOTA 26. 10. 2019 od 10.00 hodin na louce u Doliny 
II. Hubertova jízda v Nevřeni  
Již podruhé budete moci na nevřeňských loukách obdivovat krásu a výkony koní  
a um jejich jezdců při Hubertově jízdě. Jezdci odjíždí za liškou v 10.00 hodin,  
přesedliště na louce v Dolině je kolem 
 12.00 hodiny, kde proběhne i jízda zručnosti. V průběhu odpoledne uvidíte ukázku 
 tahu s kládou nebo soutěž vozatajů, soutěžení jezdců s koňmi i závěrečný dostih.   
Po celý den bude připraveno bohaté občerstvení.  
 
Od 19.00 hodin program pokračuje večerní zábavou s hudbou pana Bočka.  
Vstupné na večerní zábavu je 100,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravujeme v listopadu 2019: 
  2. 11. 2019 Nevřeňské bloudění 
19. 11. 2019 Cestovatelská beseda Tomík na cestách aneb Tuktukem z Thajska až na Moravu 
24. 11. 2019 Tradiční vánoční jarmark 

 

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. 

tel: 727 979 345, e-mail: info@centrumcaolinum.cz www.centrumcaolinum.cz   www.nevren.cz 

Středeční dětské dopoledne v Centru Caolinum Nevřeň 
Každou středu od 8.00 do 12.00 je Centrum připravené na návštěvu dětiček s doprovodem. K dispozici je vybavený herní koutek 
s hračkami pro děti téměř každého věku. Můžete si hrát, cvičit, tančit, malovat, zkrátka si u nás užívat. V  Centru je možnost zakoupení 
občerstvení, popř. ohřátí přinesené stravy pro děti.   
 
 

Virtuální univerzita třetího věku v Centru Caolinum Nevřeň 
Každý čtvrtek od 3.10.2019 probíhá v Centru Caolinum Nevřeň od 13:30 virtuální univerzita třetího věku. 
Můžete si vybrat z kurzů: 

• České dějiny a jejich souvislosti - ukázková hodina ZDARMA 3.10.2019, přednáška 1x14 dní 
• Genealogie, hledáme své předky- ukázková hodina ZDARMA 10.10.2019, přednáška 1x14 dní 

 
Přidejte se k nám i Vy😊 
Více informací v Centru Caolinum Nevřeň, tel. 727 979 345. 
 

http://www.centrumcaolinum.cz/
mailto:info@centrumcaolinum.cz
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