LISTOPAD 2018

5. 11.
a 19. 11.

10:00–11:30 Mateřský klub

14. 11.

15:00–17:00 TOTEMové povídání

21. 11.

16:00–17:30 Projekt Babička
TOTEMový biják

26. 11.

10:00 a 16:00 Adventní tvoření
Tvořivá dílna

LISTOPAD 2018
5. 11. a 19. 11. 2018 | 10:00–11:30

26. 11. 2018 | 10:00 a 16:00

Mateřský klub

Adventní tvoření

Zima pomalu klepe na dveře, děti se vám doma
nudí? Nevíte co s nimi? Přijďte je i sebe zabavit
do mateřského klubu na Nové Hospodě. Scházíme
se v tělocvičně, kde mají děti úžasný prostor
k rozvíjení. Každý měsíc máme připravená různá
témata, pokud i vás něco napadne, přijďte nás
inspirovat. Nápadů není nikdy dost. Dobrá nálada je
u nás samozřejmostí. V případě hezkého počasí
zůstáváme s dětmi venku na dětském hřišti.

Tvořivá dílna

Rezervace nutná

14. 11. 2018 | 15:00–17:00

TOTEMové povídání
Zajímá vás, co chystá TOTEM na Nové Hospodě
nového? Máte dotaz, nápad či si chcete jen
popovídat? Přijďte se seznámit a na kus řeči
s Martinou, která pro vás bude nyní nově program
připravovat.

21. 11. 2018 | 16:00–17:30

Projekt Babička
TOTEMový biják
V rámci projektu Promítej i ty! se podíváme, co se
stane, když se tři mladí filmaři ve velmi osobním
a hravém snímku snaží oživit vzpomínky svých
babiček. V rozhovorech a při jejich společném
road tripu (netradičním výletu) se setkáte se třemi
ženami:
maďarskou
židovkou,
dávnou
obdivovatelkou Hitlera a bývalou britskou špionkou.
Každá z nich prožila druhou světovou válku na jiné
straně fronty. Jak proběhne takové setkání?
Dokumentární film Projekt Babička přináší důkaz, že
i trochu kontroverzní oživení dávných vzpomínek
může otevřít cestu různých generací k sobě
navzájem, k pochopení svých kořenů a k zaplnění
prázdných míst v rodinné historii. A že to může být
i zábava. Posuďte sami.
Vstup zdarma | Rezervace nutná

Blíží se doba adventu… Ještě než začnete
s úklidem, pečením, vařením, smažením nebo
nakupováním, přijďte nadechnout vánoční
atmosféru a zpříjemnit si čas například tvořením
vánoční dekorace pro první adventní neděli.
Vyrábět budeme po ránu nebo odpoledne.
Poplatek za spotřebovaný materiál se bude hradit
na místě.

