SOBOTA 2. 2. 2019 od 18:00 V Centru Caolinum
Z Tibetu přes Nepál do Indie
cestovatelská beseda Miloslava Martana
Beseda navazuje na velmi divácky úspěšnou přednášku
Z Číny do Tibetu, kterou cestovatel Miloslav Martan uvedl
v Centru Caolinum Nevřeň v roce 2018.
Druhý díl cesty po Asii začíná v Tibetské Lhase a okolo Brahmaputry se zvedá do
hor. Několik sedel s výškou přes 5.000 metrů, nádherné jezero Yamdrok, města
Gyantse a Shigatse a vrchol cesty po Tibetu. Základní tábor pod Mount Everestem,
odkud vycházejí expedice na nejvyšší horu světa. Dál čeká Nepálské Káthmándú s
přeplněnými uličkami, krásnými památkami UNESCO a národní park Chitwan se
slony a nosorožci. A na závěr cesty neopakovatelná Indie! Varanasi se spalovacími
gháty a večerní slavností na řece Ganze, indické vlaky, nejkrásnější hrobka světa
Taj Mahal a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, rikši a společný oběd v Sikhském chrámu
zanechají na Indii silné vzpomínky.
Vstupné: 60Kč

ČTVRTEK 7. 2. 2019 OD 9:30 v Centru Caolinum
Ukázková přednáška Virtuální univerzity třetího věku
Téma “Potraviny a spotřebitel“
Vážení senioři,
máme úspěšně za sebou první výukový semestr, kde se naši
studenti vzdělávali v oboru cestování. Chcete se k nim i Vy připojit, zábavnou formou
rozšiřovat své vědomosti a zároveň se pravidelně setkávat se svými vrstevníky? V našem
konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich
seniorských spolužáků, kteří mají – podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas.
Příjemné pro Vás může být právě i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete
sdílet i další aktivity volného času.
Vysokoškolskými lektory předem natočené videopřednášky jsou přenášeny přes internet
do místa výuky v Centru Caolinum Nevřeň dle smluveného harmonogramu – 1x za 14 dní
vždy ve čtvrtek od 9:30 hodin (7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. a 18.4.2019).
Během přednášek se podává káva a čaj zdarma.
Ukázka videopřednášky https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=4285.
Výukový program pro letní semestr 2019 - Potraviny a spotřebitel
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním potravin z pohledu
spotřebitele. Pozornost je věnována potravinám živočišného i rostlinného původu –
bezpečnost, kvalita a označování potravin, potraviny živočišného a rostlinného původu,
nové trendy ve spotřebě potravin a další….
Neváhejte a přijďte mezi nás do Centra Caolinum Nevřeň!!

PÁTEK 8. 2. 2019 od 20:00 v Centru Caolinum
Vražda v salónním coupé
Divadelní představení Trnovské umělecké společnosti
Kdo nezná Divadlo Járy Cimrmana, jako by nebyl. Velice dobře ho
znají a s laskavým svolením pánů Svěráka a Smoljaka hrají členové
TRUSu – nenechte si ujít tento mimořádný divadelní počin!

Vstupné v předprodeji: 100Kč
Vstupné na místě: 130Kč
SOBOTA 16. 2. 2019 od 18:00 v Centru Caolinum
Dětský maškarní ples
Srdečně jsou zváni velcí, malí... zkrátka všichni, kteří
se chtějí dobře bavit ☺
Čeká na Vás bohatý program DJ Vitamína,
spousta her a soutěží, zkrátka maškarní zábava jak má být.

Vstupné dobrovolné
SOBOTA 23. 2. 2019 od 19:00 v Centru Caolinum
Degustace vína – rodinné vinařství RAUŠ
Moravské rodinné vinařství Rauš kvete díky péči
sklepmistra a someliéra Miroslava Rauše a somelierky
Milady Tomečkové a díky svému širokému sortimentu a
kvalitě vín si získalo dobré jméno a oblíbenost mezi
českými, ale i zahraničními milovníky vín.
Přijďte se o tom sami přesvědčit a strávit příjemný večer
ve společnosti nadšených vinařů a dobrého jídla a pití.
Prodej vstupenek do vyčerpání kapacity, avšak z organizačních důvodů nejpozději do
15.února.
Cena vstupenky 400,- Kč
Příspěvkový program “BENEFIT 62+“ pro rok 2019
Občané obce Nevřeň starší 62 let 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

