SOBOTA 6. 4. 2019 od 14:00 v Centru Caolinum
Velikonoční tvoření a jarmark
Přijďte do Centra Caolinum Nevřeň strávit příjemné
předvelikonoční odpoledne. Na malé i velké čekají
dílničky na výrobu velikonočních dekorací, malování
vajíček, zdobení perníčků, pletení pomlázek a jako
obvykle je možnost nákupu velikonočních dekorací,
madeirových kraslic, proutěných i dřevěných výrobků,
domácích marmelád a sirupů od šikovných prodávajících.
Vstupné dobrovolné

STŘEDA 10. 4. 2019 OD 19:00 v Centru Caolinum
Cestovatelská beseda Martina Šíla
S batohem mezi lvy
Srdečně zveme nejen příznivce cestovatelských besed na
poutavé vyprávění fotografa a dobrodruha Martina Šíla o
putování krajinou, která patří jen zvěři.
Afrika vás obklopuje a vy dobře víte, že jste jen hosty s
očima dokořán. Všechno, co potřebujete, si musíte nést na
zádech. Když vám dojde voda, naplníte si láhev z řeky. Spíte
mimo kempy v divočině. Na vaše bezpečí dohlížejí dva
zkušení a ozbrojení průvodci. O tom, co při podobné cestě
cítíte, jak ji vnímáte a čím je putování bušem úplně mimo
civilizaci výjimečné, o tom si budeme povídat..
Vstupné: 60Kč

SOBOTA 20. 4. 2019 od 20:00 v Centru Caolinum
Obecní bál
Zastupitelstvo obce a obecní úřad Nevřeň Vás srdečně zvou na
pátý Obecní bál.
• k tanci a poslechu zahraje kapela Sekvence
• v průběhu večera vystoupí DUO Flaškinet
• jako vždy na vás čeká bohatá tombola
• v ceně vstupného je slané i sladké pohoštění
Prodej vstupenek od 1. 4. 2019 v Centru Caolinum Nevřeň.

Vstupné 200 Kč

ÚTERÝ 30. 4. 2019 od 19:00 před Centrem Caolinum
Stavění máje a pálení čarodějnic
SDH Nevřeň a obec Nevřeň zvou všechny děti i dospělé
na tradiční vesnickou akci. Masky čarodějů a čarodějnic
budou odměněny, občerstvení je zajištěno.

Připravujeme v květnu 2019:
10. 5. 2019 Cest. beseda V. Malínského – 3600km pěšky po hranicích Československa
18. 5. 2019 Májový operetní koncert s nádechem muzikálu
26. 5. 2019 Dětský den v Nevřeni
28. 5. 2019 Zájezd do Dešenic pro účastníky Virtuální univerzity třetího věku
s doprovodným programem

Virtuální univerzita třetího věku v Centru Caolinum Nevřeň
Během čtvrtků 4.4. a 18.4. od 12.30 probíhají v Centru Caolinum Nevřeň přednášky Virtuální univerzity třetího věkutéma Potraviny a spotřebitel. Letní semestr již na konci dubna končí, ale nabízíme seniorům možnost přijít
na přednášky i bez přihlášky. Sejít se svými vrstevníky, dát si kávu nebo čaj, popovídat si a dozvědět se něco zajímavého.

Středeční dětská 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.

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

