
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
SOBOTA 3. 10. 2020 od 13:00 v Centru Caolinum  

VÝSTAVA HUB A PŘEDNÁŠKA NA TÉMA LÉČIVÉ HOUBY 
Srdečně zveme ve spolupráci s mykologem Mgr. Lubošem Zeleným  
na již tradiční výstavu hub a přednášku na téma Léčivé houby. 
• konání výstavy  13:00-16:00 
• přednáška od 15:00                                                                                                  Vstupné dobrovolné 

        
   PÁTEK 16. 10. 2020 od 19:00 v Centru Caolinum 

CESTOVATELSKÁ BESEDA AMERICKÝ SEN 
   Cesta za mé vlastní hranice- Nic Není Nemožné!!! 
   Pilotní projekt nabízí unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu kluka  

s handicapem po západním pobřeží USA. 
   Na cestu se vydáme s Jakubem Greschlem, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a pár let 

bojoval o to,  aby ho nohy unesly. Ani to mu však nevzalo sílu a už procestoval přes 30 zemí.       
Vstupné 60 Kč 

  NEDĚLE 18. 10. 2020 od 14:30  před Centrem Caolinum 
7. NEVŘEŇSKÁ DRAKIÁDA A PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

   Soutěže, zábava, podzimní tvoření a opékaní buřtů  
• od 14:30 před Centrem Caolinum registrace draků 
• v 15:00 odchod na dračí louku 
• od 16:00 před Centrem Caolinum vyhlášení vítězů, opékání buřtů  

a podzimní tvoření                                                                                                 Vstupné dobrovolné 
 

 PÁTEK  23. 10. 2020 od 17:00 v Centru Caolinum 
NEVŘEŇSKÉ DÝŇOVÁNÍ A HALOWEENSKÉ TVOŘENÍ  
Přijďte si vytvořit dýni dle svých představ- usměvavou, strašidelnou,.. 
… a strávit s námi příjemné odpoledne 
• nezapomeňte si dýni (nejlépe již vydlabanou) přinést s sebou       
• nejen pro nejmenší bude připravené i haloweenské tvoření                      Vstupné dobrovolné 

 
   SOBOTA 24. 10. 2020 od 19:00 na louce u Doliny 

III. HUBERTOVA JÍZDA V NEVŘENI 
Již potřetí Vás zve Radoslav Macháč s rodinou a ve spolupráci s obcí Nevřeň  
a SDH Nevřeň na skvělou podívanou, při které budete moci na nevřeňských loukách  
obdivovat krásu a výkony koní a um jejich jezdců při Hubertově jízdě.  
• 10:00 Zahájení, instruktáž k honu a programu, odjezd lotu za liškou 

                        

PŘEHLED KULTURNÍCH a JINÝCH AKCÍ ŘÍJEN 2020 

 Vzhledem k současné situaci a k neustále se aktualizovaným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví ČR prosím sledujte aktuální informace o konání akcí. 



• 12:00 Přesedliště (na louce), jízda zručnosti 
• 14:00 Soutěžení jezdců s koňmi 
• 15:00 Závěrečný dostih 
• 15:30 Ocenění jezdců a rozloučení 
• Součástí celodenního programu na louce v Dolině je soutěž pro vozataje 
• Občerstvení na akci zajišťuje SDH Nevřeň.  

 
STŘEDA  28. 10. 2020 od 10:00 Tepelsko 
DEN ŽIVÝCH VOD - TEPELSKO 
Na tuto již tradiční akci Vás zve MAS Kraj živých vod ve spolupráci  
se Svazkem obcí Slavkovský les a městem Teplá. 
• 9:00 Odjezd autobusu od Centra Caolinum Nevřeň 
• 10:00 Sraz a zahájení na náměstí v Teplé 
• 10:30 – 14:00 návštěva obnovených kyselek Tepelska: Reitenbergerův pramen-Křepkovická kyselka-

Horní Otročínská kyselka-Oriona 
• 14:00 Kláštěr Teplá- prezentace MAS Kraj živých vod, vědomostní kvíz o hodnotné ceny,  
    občerstvení zdarma 

                                                                                                                                             Vstupné ZDARMA 
 

   STŘEDEČNÍ DĚTSKÁ DOPOLEDNE V CENTRU CAOLINUM NEVŘEŇ 
...aneb dětičky přijďte si k nám hrát, těšíme se na Vás 😊 

• každá středa 8:00 – 12:00 
• vybavený hrací koutek 
• možnost občerstvení  
 

    STUDIUM VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU V CENTRU CAOLINUM NEVŘEŇ 
    Téma zimního semestru 2020/2021- LIDSKÉ ZDRAVÍ 

• Ukázková hodina ZDARMA  1. 10.2020 v 10:30 – nebojte se a přijďte mezi nás! 
• Jedná se o cyklus 6 přednášek, které se konají 1x za 14 dní. 
• Během přednášky se podává káva a čaj ZDARMA. 
• Více informací ke studiu v Centru Caolinum Nevřeň, tel. 727 979 345. 

 
 

 
Příspěvkový program “BENEFIT 65+“ pro rok 2020 
Občané obce Nevřeň starší 65 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 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 také 
telefonicky zarezervovat, budou připraveny na jméno u vstupu (kartičku mějte s sebou). V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám 
k dispozici na telefonních kontaktech 725 424 716, 724 325 864, 377 958 283 nebo na obecním úřadě v úředních hodinách.   
 
 

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