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ÚNOR 2020 

5. 2. 2020 
Petr Sís: O létání a jiných snech 
Prohlídka výstavy  
Přijměte pozvání na jednodenní výlet do Prahy 
do Centra současného umění DOX na výstavu 
Petra Síse O létání a jiných snech. Petr Sís je 
mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, 
ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů. 
Výstava O létání a jiných snech je nahlédnutím 
do autorova vesmíru, do světa fantazie, velkých 
putování a dobrodružných cest, vzpomínek a snů. 
Představuje ilustrace z jeho pěti autorských knih, 
v nichž se létání a sny prolínají tématem „vnitřní“ 
a „vnější“ svobody. Tři tituly jsou zároveň 
autobiografickými příběhy, ve kterých se Petr Sís 
vrací do Prahy svého dětství. Bližší informace 
při přihlášení. 

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

12. 2. 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 
setkáních zažít. Srdečně zveme.  
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19. 2. 2020 | 15:00–17:00 

Pleteme pro pěstouňátka 
Tvořivá dílna 
První bačkůrky, pletená čepička od babičky – to jsou 
často nenahraditelné vzpomínky v životě každého 
člověka. Na svět však stále přicházejí děti, jejichž 
vlastní rodina se o ně nechce nebo nedokáže 
postarat. V TOTEMu Nová Hospoda jsme navázali 
kontakt s pěstounkami na přechodnou dobu 
Plzeňského kraje a naše TOTEMové babičky se 
rozhodly pro děti v pěstounské péči ony 
„babičkovské“ vzpomínky vytvořit. Srdečně zveme 
i ostatní zájemce a zájemkyně na společné 
odpoledne, kde začneme tvořit, plést a háčkovat, 
vyměníme si tipy a triky, u práce si popovídáme, 
budeme spolu.  
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26. 2. 2020 | 17:00–18:30 

Smaltované šperky 
Tvořivá dílna 
Přijďte si společně s námi vyrobit krásný smaltovaný 
šperk buď pro sebe, nebo jako dáreček někomu 
jinému. Představíme si jednoduchou techniku, díky 
které si krásný šperk dokážete vykouzlit jen 
za pomoci sypkých barev a tepla. Zapomeňte 
na větu: „To nezvládnu, nejsem žádný umělec.“ 
Všechno za nás udělá „náhoda“. Účastnický 
poplatek 50 Kč za spotřebovaný materiál.  
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