
 
 
 
 
 
 
 

  
PÁTEK 4. 9. 2020 od 17:00 před Centrem Caolinum  
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 
15. ročník Mezinárodní noci pro netopýry v Plzeňském kraji pořádají Plzeňský kraj, obec Nevřeň, Centrum Caolinum 
Nevřeň, Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  
 
Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, jehož součástí je přednáška 
O životě netopýrů, výstava Podivuhodný svět netopýrů nebo promítání 
filmu Netopýři ve tmě. Nebudou chybět soutěže pro děti o zajímavé ceny, 
ukázka práce s ultrazvukovým detektorem, ukázka odchytu volně žijících 
netopýrů a ukázka hendikepovaných netopýrů spolku ČSOP Nyctalus.                                   
Akce se koná za každého počasí. Návštěvníkům doporučujeme vzít si s sebou teplé oblečení! 
Občerstvení na akci zajišťují SDH Nevřeň a Centrum Caolinum Nevřeň.                    Vstupné zdarma 

        
 PÁTEK 11. 9. 2020 od 9:00 před Centrem Caolinum  
XXV. ROČNÍK SOUTĚŽE SENIORŮ A VIII. ROČNÍK SOUTĚŽE DENNÍCH PRACOVNÍKŮ 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU DRUŽSTEV HZS KRAJŮ A HZS PODNIKŮ 
Pořadatelé Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Plzeň a Hasičský sportovní klub Plzeň 
zvou všechny fanoušky požárního sportu na soutěž v požárním útoku. 
Soutěž proběhne ve třech kategoriích: 
 1/příslušníci a zaměstnanci HZS starší 40 let 
2/příslušníci a zaměstnanci HZS ČR zařazení na denní 
3/ kategorie příslušnice a zaměstnankyně HZS ČR  
Občerstvení na akci zajišťují SDH Nevřeň a Centrum Caolinum Nevřeň. 
 
 PÁTEK 18. 9. 2020 od 18:00  v Centru Caolinum 
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 
Zažij dobrodružství na plátně v Centru Caolinum Nevřeň! 
Každý rok přináší filmový festival Expediční kamera do dvoustovky  
českých a slovenských měst ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa. 

• Tieň Jaguara (57 min) - o životě v amazonské džungli, jedno z mála míst na světě, kde žije řada původních obyvatel a 
kmenů úplně nedotčených moderní civilizací. 
• Boy Nomad (21 min) - příběh devítiletého Janibeka a jeho rodiny v mongolské části pohoří Altaj, o drsných životních 
podmínkách a boji o přežití. 
• Surf Cuba (15 min) - komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z velké míry potlačuje. Navzdory tomu Kubánci umí 
najít štěstí i tam, kde není. Třeba v surfování, kdy každá vlna je nejen adrenalinem, ale také špetkou osobního odboje. 
• Sary Jaz (15 min) - sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tan Shan blízko hranic s Čínou je dost extrémní výzvou, nejen vodáckou, 
samotnému sjezdu totiž předchází 100 km dlouhý trek s kajaky na zádech a po dojezdu ještě 4 dny lezení a pochodu přes 
hory zpět do civilizace. 
• B7-95 kilometrů, které ti změní život (51 min) - snímek představuje historii a zákulisí závodu Beskydská sedmička, která 
spojuje 7 beskydských vrcholů, ale zároveň přenese diváky přímo na trať očima bosého běžce s obrovským odhodláním. 

 Vstupné: 60 Kč 

                        

PŘEHLED KULTURNÍCH a JINÝCH AKCÍ ZÁŘÍ 2020 



                                                  
SOBOTA 19. 9. 2020 od 13:00 před Centrem Caolinum 
IV. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 
Nevřeňští nohejbalisté Vás srdečně zvou na pravidelný nohejbalový turnaj 
 o putovní pohár. Turnaje se zúčastní 8 družstev. 
od 18:00 zahraje kapela ANTRACIT, od 20:00  kapela BATALION 
Občerstvení na akci zajišťuje SDH Nevřeň. 

                
PÁTEK 25. 9. 2020 od 19:00 v Centru Caolinum 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TRUS-AKT 
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 100 Kč 

                                   Vstupné na místě 120 Kč 
   Připravujeme pro Vás na ŘÍJEN 2020: 

  3. 10. 2020  Výstava hub a mykologická přednáška Mgr. Luboše Zeleného 
  9. 10. 2020  Taneční odpoledne nejen pro seniory 
16. 10. 2020   Beseda hendikepovaného cestovatele J. Greschla- Americký sen 
18. 10. 2020   7. Nevřeňská drakiáda a podzimní tvořeníčko 
23. 10. 2020  Nevřeňské dýňování a haloweenské tvoření 
24. 10. 2020  III. Hubertova jízda v Nevřeni 
31. 10. 2020   Nevřeňské bloudění 
 
STŘEDEČNÍ DĚTSKÁ DOPOLEDNE V CENTRU CAOLINUM NEVŘEŇ 
...aneb dětičky přijďte si k nám hrát, těšíme se na Vás 😊 
od 9. 9. 2020 každou středu v Centru Caolinum  

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

 
    STUDIUM VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU V CENTRU CAOLINUM NEVŘEŇ 

• zimní semestr začíná 1. 10.2020 – nebojte se a přijďte mezi nás! 
• informativní schůzka studentů VU3V a i nových zájemců o studium se bude konat  

ve čtvrtek 17. 9. 2020 v 10:00 v Centru Caolinum 
 
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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