sobota 3.9.2022 I od 12:00 I před CCN
5.ročník otevřeného Nevřeňského nohejbalového turnaje
Srdečně zveme všechny sportovce a přátele na nohejbalový turnaj.
Občerstvení tradičně zajištěno hasiči.
Od 19:00 zahrají kapely Antracit a Ci5 (vstupné 200 Kč).
neděle 11.9.2022 I od 14:00 I před CCN
Rozloučení s prázdninami – sportovní odpoledne
Neváhejte a přijďte na zábavné sportovní odpoledne pro celou rodinu.
Zapsat se můžete na turnaj ve fotbale či vybíjené, nebo si vyzkoušet
další sportovní disciplíny a hry. Odměna pro sportovce jistá 😊
Celé odpoledne nám zpříjemní i vynikající občerstvení od našich hasičů.
vstupné dobrovolné

úterý 20.9.2022 I od 20:00 I CCN
Cooking show Vaříme z vody LiStOVáNí z knihy U nás v Evropě (Markéta Hejkalová)
Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény s cooking show
U nás v Evropě, knihou, která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu.
V průběhu večera navštívíte s modrožlutým moderátorem Lukášem Hejlíkem země
Evropské unie, seznámíte se s vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární
Alan Novotný. Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se na velkou divadelní
kuchařskou show!
Vstupné v předprodeji:140 Kč
Předprodej vstupenek v Centru od 1.9.2022, tel. 727 979 345.
Vstupné na místě: 190 Kč
Příspěvkový program “BENEFIT“ pro rok 2022
Občané obce Nevřeň starší 63 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 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
www.centrumcaolinum.cz či
Facebooku.
Doporučujeme si rezervovat
vstupenky na akce v Centru
Caolinum Nevřeň osobně,
e-mailem info@centrumcaolinum.cz
nebo telefonicky tel. 727 979 345.
Nechcete přijít o akce konané
v Centru Caolinum Nevřeň?
Přihlaste se k odběru newsletteru na
www.centrumcaolinum.cz

Volnočasový klub Kaoliňáček – od 14. 9. 2022 I CCN
• každou středu od 17:00 do 18:30 (19:00) pro děti od 5 do 15 let
• děti čeká bohatý program – deskové hry, kreativní tvůrčí aktivity,
environmentální výchova, sportovní aktivity, pobyt v přírodě, výlety,
soutěže, poznávání formou hry, povídání s odborníky – zkrátka
smysluplně strávený čas se svými vrstevníky v Centru či přírodě😊
• docházka do klubu může být i nepravidelná, účast zcela ZDARMA
• více informací poskytne Adéla Honomichlová, tel. 727 979 345
Děti, neváhejte a přijďte mezi nás, těšíme se na Vás 😊
SK CCN neboli Senior Klubík CCN- od 15.9.2022 I CCN
• každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 pro všechny, kteří nechtějí
jen sedět doma
• jeden týden bude probíhat studium Virtuální univerzity
třetího věku a týden druhý nás čeká volnočasové setkání,
kdy se můžete těšit na společné výlety po okolí, hraní
deskových her (při kterých mimo jiné potrénujeme
mozek i paměť 😊) a mnoho dalších společných aktivit.
Nejdůležitější je se sejít a třeba jen u dobré kávy si
popovídat.
• docházka do klubu může být i nepravidelná, třeba jen 1x
za 14 dní na volnočasové aktivity, kde je účast zcela
ZDARMA
• poplatek za studium Virtuální univerzity třetího věku
vybírán pouze u mimonevřeňských studentů
• více informací poskytne Adéla Honomichlová,
tel. 727 979 345
• Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že naše
společná setkání si oblíbíte stejně tak jako naši již
stávající účastníci studia Virtuální univerzity.
Připravuje se..aneb zapište si do kalendáře
1.10.2022
2.10.2022
14.10.2022
21.10.2022
23.10.2022
25.10.2022
28.10.2022

Výstava hub a přednáška s mykologem Lubošem Zeleným
Zájezd na divadelní představení Zkrocení zlé ženy
Taneční odpoledne s V. Žákovcem a A. Volínovou
Cestovatelská beseda P. Kýrové Trabantem za polární kruh
8. Nevřeňská drakiáda
Dýňování
Den s Krajem živých vod

