
 

LEDEN 2020 

15. 1. 8:30–10:00 Miminkovská snídaně 
Mateřský klub TOTEMáček 

 

16. 1. 18:00–20:00 Hra na ukulele 
Workshop 

 

25. 1. 9:00–12:00 Plstění 
Tvořivá dílna 

 

31. 1. 10:00–11:30 Origami 
Tvořivá dílna 

 

    

 



 

LEDEN 2020 

15. 1. 2020 | 8:30–10:00 
Miminkovská snídaně 
Mateřský klub TOTEMáček 
Vždy jednou v měsíci se TOTEMová klubovna 
promění v příjemnou kavárnu s dětským koutkem, 
kde se mohou sejít maminky na rodičovské 
dovolené a přijít i se svými miminky společně 
posnídat. Všelijaké dobrůtky, voňavá káva či čaj, 
prostor pro výměnu mateřských radostí i starostí, 
navazování nových přátelství. To vše lze při těchto 
setkání zažít. Připojíte se?  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

16. 1. 2020 | 18:00–20:00 

Hra na ukulele 
Workshop 
Srdečně zveme všechny zájemce o hru na ukulele 
na pokračování našeho workshopu. Dosud jsme se 
naučili základní dovednosti a prvních pár akordů, 
v lednu vše zopakujeme a přidáme další akordy, 
rytmy a triky. Účastnický poplatek 150 Kč (v ceně 
lektorské vedení, možnost zapůjčení nástroje).  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

25. 1. 2020 | 9:00–12:00 

Plstění 
Tvořivá dílna 
Další z výtvarných technik, které si osvojíme 
v TOTEMové tvořivé dílně, je plstění. Naučíme se 
základům mokrého plstění a vyrobíme si velice 
efektní interiérový doplněk, který můžete využít 
ve vašem bytě nebo jej věnovat jako krásný dárek 
vašim blízkým. Účastnický poplatek 200 Kč (v ceně 
lektorské vedení, materiál). 

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

 

 

 

 

 

 

 

31. 1. 2020 | 10:00–11:30 

Origami 
Tvořivá dílna 
Babičky a dědečkové, budete mít na starosti 
vnoučata v době pololetních prázdnin? Rodiče 
školáků, potřebujete zařídit program pro svá dítka 
pro volné dopoledne? Přijďte k nám do TOTEMu 
Nová Hospoda, kde bude pro děti i pro vás 
připravena tvořivá dílna zaměřená na origami. 
Origami je technika skládání papíru, která rozvíjí 
motoriku, učí děti (i dospělé) trpělivosti – a hlavně je 
baví. Účastnický poplatek dle spotřebovaného 
materiálu.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

 


