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Chcete tu mít svou reklamu?
pište na 
info@strednipolabi.cz

Kalendář akcí vydává 
MAS Střední Polabí, z.s.
Region obsahuje tato města:
obec Skorkov 
obec Káraný
městys Nehvizdy
městys Lázně Toušeň
město Čelákovice
obec Podolanka 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
obec Křenek
obec Záryby 
obec Jenštejn
obec Přerov nad Labem 
obec Polerady 
obec Borek 
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obec Svémyslice

O dalších akcích, kde můžete získat žolíka
a další informace o soutěži Fextovo území 2
se dočtete na www.polabsketoulky.cz
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Rozloučení s prázdninami
odpoledne pro děti, od 13.00 
osada Arado, Káraný
více na: www.karany.cz

jíme jídlo
sousedské setkání, od 17.30
Sedláčkova 107, Čelákovice
více na: www.rc-routa.cz

Datumy i časy veškerých akcí si prosím
zkontrolujte před návštěvou u pořadatelů.

Statek Fest
hudební festival, od 14.00
Rybářská 154, Čelákovice
více na: www.celakovice.cz

Rozloučení s létem
zábava pro děti, od 15.00
sokolské hřiště, Brandýs n. L.
více na: www.brandysko.cz

Loučení s prázdninami
Přerov nad Labem, od 13.00 
zámecká zahrada
více na: www.prerovnl.cz

Jenštejn, od 14.00 
obecní louka u hradu
více na: www.jenstejn.cz

Dřevčice, od 14.00 
fotbalové hřiště
více na: www.drevcice.cz

Vernisáž: Barokní synagogy
vernisáž putovní výstavy, od 18.00
synagoga, Brandýs n. L.
více na: www.brandysko.cz

festival sportu
akce pro sportovce, od 15.00 do 19.00
Kostelecká 1750, Brandýs n. L.
více na: FB Festival sportu 2017

Večer písní a operních árií
hudební akce, od 19.00
muzeum, Čelákovice
více na: www.celakovice.cz

Divadelní brandýs
9. ročník divadelního festivalu
od pátku 8. září do neděle 10. září  
kino Egzyl, nádvoří zámku
Brandýs nad Labem
více na: www.divadelnibrandys.cz

Podzimní zemědělský dětský den
akce pro děti, od 13.00 do 17.00
fotbalové hřiště, Nehvizdy
více na: www.nehvizdy.cz

Vzpomínka na prázdniny
akce pro děti, od 14.00 do 17.00 
Sedlčánky, Čelákovice
více na: www.celakovice.cz

Operace Anthropoid
přednáška, od 18.00
kostel sv. Petra, Brandýs n. L.
více na: www.brandysko.cz

Švihák lávkový 
závod na kole pro děti, od 13.00 do 16.30
hřiště u MŠ, Káraný - náš stánek
více na: www.karany.cz

Podzimní bazárek
oblečení, hračky, od 9.00
Free Time Academy, Brandýs n. L.
více na: www.brandyskymatysek.cz

Pohádkový les
akce pro děti, od 13.00
panská zahrada, Brandýs n. L.
více na: www.brandysko.cz

Polabský podzim
hudební festival, od 14.00
Ostrůvek, Brandýs n. L.
více na: www.polabskypodzim.cz

svatováclavská národní pouť
od 27. 9. do 1. 10. 2017
stánek Fexta od 8.00 do 15.00 u brány
Stará Boleslav
více na: www.brandysko.cz

vernisáž: Četba dětí Otce vlasti
vernisáž výstavy, od 18.00
kočárovna, Brandýs n. L.
více na: www.brandysko.cz

Dožínky ve skanzenu
lidová tradiční zábava, od 10.00
skanzen a okolí, Přerov n. L.
více na: www.prerovnl.cz

Noc sokoloven
od 19.00
sokolovna, Lázně Toušeň
více na: www.dslt.cz

Albánie moje země zaslíbená
přednáška, od 18.30
knihovna, Čelákovice
více na: www.celakovice.cz

PODLAHY
Pavel Mahulík

776 023 423
www.podlahymahulik.cz

 

IRISH MUSIC PUB
Rybářská 154, Čelákovice

Fextovo území 2

turistická soutěž

www.polabsketoulky.cz

 DO PRÁCE 
NA KOLE
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