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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 
obec Svémyslice

obec Zápy
obec Dřevčice

neděle

slosování o ceny 2. 12. 2017

2

5
úterý

9
sobota

Data i časy veškerých akcí si, prosíme,
zkontrolujte před návštěvou u pořadatelů.

PODLAHY
Pavel Mahulík

776 023 423
www.podlahymahulik.cz

 

IRISH MUSIC PUB
Rybářská 154, Čelákovice

Fextovo území 2

turistická soutěž

www.polabsketoulky.cz
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na rozsvícení vánočního stromu
 v Brandýse nad Labem
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Rozsvícení vánočního stromu
podpora nadace Leontýnka, od 13.00 
Záryby
více na: www.zaryby.cz

Zahájení adventu v popovicích
rozsvícení vánoční stromu v 18.00
náves v Popovicích
více na: www.brandysko.cz

sobota Zahájení adventu v Brandýse
Masarykovo náměstí, od 10.00 
14.00 slosování cen Fextovo území 2
17.00 rozsvícení vánočního stromu
program po celý den, historický jarmark
více na: www. brandysko.cz

Zahájení adventu v Čelákovicích
náměstí 5. května, od 10.00 do 19.00
17.00 rozsvícení vánočního stromu
18.00 koncert Anety Langerové
program po celý den, historický jarmark
více na: www. celakovice.cz

advent ve skále
jarmark, loutkový betlém, čertovský rej
Ve Skále, Čelákovice
více na: www.celakovice.cz

Zahájení adventu v nehvizdech
program pro děti, od 14.00
fotbalové hřiště, Nehvizdy
více na: www.nehvizdy.cz

Káranské vánoční trhy
od 14.00, v 17.00 rozsvícení stromu
obecní úřad, hasičárna v Káraném
více na: www.karany.cz

vánoční jarmark
od 14:00, v 17.05 rozsvícení  stromu
v parku u školy, Dřevčice
více na: www.drevcice.cz

Mikulášská zábava v borku
v restauraci na Borku,  od 20.00
více na: www.obecborek.cz

YETTI on A TMZTM
koncert v Irish Music Pub,  od 20.00
více na: FB Irish music Pub, Čelákovicesobota

Mikuláš ve skanzenu
nadílka pro děti,  od 10.00 do 14.00

Betlémský zázrak
hraný vánoční příběh, od 15.00
skanzen, Přerov nad Labem
více na: www.prerovnl.cz

ROZSVícení vánoční stromu
- v Zápech od 17.00
www.zapy.cz

- v Borku od 16.00
www.obecborek.cz

- v Jenštejně od 17.00
www.jenstejn.cz

- v Lázních Toušeň od 17.00
www.laznetousen.cz

Zahájení adventu v Boleslavi
Mariánské náměstí, od 10.00 
vánoční trhy, dílničky pro děti
17.00 rozsvícení vánočního stromu
více na: www. brandysko.cz

mikulášská nadílka
akce pro děti 16.30 do 18.30
Sokolovna Nehvizdy
více na: www.brandysko.cz

MIkuláš v klíčku
M. Švabinského, Stará Boleslav, 16.30 
více na: www.boleslavskyklicek.cz

čertovsky pekelné nadělování
před obecním úřadem, Lhota, 17.00 
více na: www.lhotanadlabem.cz

čertovský rej
Masarykovo náměstí, Brandýs, 17.00 
více na: www.brandysko.cz

Antikvariát pro motol
charitativní koncert, sokolovna, 19.00 
více na: www.dslt.cz

Vánoce na zámku
vánoční program, trhy, dílničky
17.00 KRISKROSKVINTET koncert
Zimní bazárek 10.00 až 17.00 v Kočárovně 
více na: www.brandysko.cz

svátek světla v káraném
sraz před vodárnou, od 16.30 
více na: www.karany.cz

svátek světla v Toušeni
Skleněná vila, od 17.00 
více na: www.laznetousen.cz

KAntiléna na zámku
brandýský zámek, od 19.00 
více na: www.brandysko.cz

ADVENTNÍ KONCERT
cvrčovický kostel, od 18.00 
více na: www.podolanka.cz

čtvrtek
živý betlém
nádvoří zámku, od 10.00 a od 17.00
více na: www.brandysko.cz

kriskroskvintet koncert
kaple zámku, od 18.00 a od 20.00
více na: www.brandysko.cz

hej mistře!
koledy v KD Čelákovice, od 19.00
více na: www.kdcelakovice.cz

neděle

betlémské světlo v zárybecH
více na: www.zaryby.cz

Zpívání u kaple sv. václava
zpívání koled, Káraný, od 10.00
více na: www.karany.cz

Divadlo: Lijavec
sokolovna Záryby, od 18.00
více na: www.zaryby.cz

26

úterý

úterý

Silvestrovský běh na Borku
u obecního úřadu, od 10.30
více na: www.obecborek.cz31

neděle

středa

Restaurace v Lázních
Zápy


