
 

ŘÍJEN 2020 

7. 10.  Poznejme Stříbro 
Výlet s komentovanou prohlídkou 

 

10. 10. 14:00–16:00 JablkoHraní 
Hravé odpoledne pro celou rodinu 

 

14. 10. 8:30–10:00 Miminkovská snídaně  
Mateřský klub TOTEMáček 

 

19. 10. 18:30 Karel 
Společná návštěva kina  

 

23. 10. 17:00  Tvoříme pro Život v kufříku 
Tvořivá dílna 

 

 



 

ŘÍJEN 2020 

7. 10. 2020  
Poznejme Stříbro 
Výlet  
s komentovanou prohlídkou 
Nádherná renesanční radnice, minoritský klášter 
s expozicemi Městského muzea a upravenými 
zahradami, zbytky středověkého opevnění, 
hornický skanzen či podzemní štola – tím vším se 
může pochlubit západočeské město Stříbro. 
Srdečně zveme na společný výlet spojený 
s komentovanou procházkou městem. 
Bližší informace při přihlášení. 

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

10. 10. 2020 | 14:00–16:00 

JablkoHraní 
Hravé odpoledne pro celou rodinu 
Již potřetí se v TOTEMu na Nové Hospodě vydáme 
za kouzelným jablkem. Srdečně zveme děti, rodiče, 
prarodiče – prostě všechny, kteří si chtějí 
zasoutěžit, zasportovat, vyrobit si malou pozornost 
v naší tvořivé dílně, ochutnat jablečné moučníky 
a jiné laskominy. Pro každého soutěžícího 
je připravena i malá odměna.  

Určeno pro širokou veřejnost | Startovné 40 Kč 

14. 10. 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. Srdečně zveme.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

 

 

 

 

 

 

19. 10. 2020 | 18:30 

Karel  
Společná návštěva kina  
Šli byste rádi do kina, ale nechcete se vydat 
za kulturou sami? Pojďme společně! V kině 
Měšťanská beseda promítají dokumentární film 
renomované režisérky Olgy Malířové Špátové 
Karel. Film přináší ojedinělý pohled do soukromí 
a do duše Karla Gotta. Špátová natáčela 
s Karlem Gottem po dobu jednoho roku a díky jeho 
upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký 
se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním 
příznivcům, nenaskytl. Vstupné 140 Kč.  

Rezervace nutná nejpozději do 7. 10. 2020 
(kapacita 10 osob).  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

23. 10. 2020 | 17:00 

Tvoříme pro Život v kufříku 
Tvořivá dílna  
Ne každý vyrůstá ve své původní rodině. 
Až 500 dětí každý rok opouští porodnici bez své 
biologické matky. K pěstounům, adoptivním 
rodičům nebo do kojeneckého ústavu si nesou jen 
propouštěcí zprávu z porodnice. Aby si i tyto děti 
mohly do života odnést aspoň zprostředkované 
vzpomínky, vytvořil Nadační fond La Vida Loca 
projekt Život v kufříku. A právě kufřík se dětem 
postupně plní porodním náramkem, fotografiemi, 
prvním dudlíkem, oblečkem, hračkou, spoustou 
osobních předmětů a vzkazů. 

V TOTEMu Nová Hospoda nám osud dětí není 
lhostejný, proto jsme se rozhodli vyrobit 
miminkovské hračky muchlánky, které poputují 
do Života v kufříku. Přijďte do naší tvořivé dílny, 
kde budete mít připravený materiál, ochotnou 
lektorku, milou společnost, a vyrobte s námi 
pro tyto děti jejich muchlánka. Toho si domů sice 
neodnesete, ale budete odcházet s návodem, jak si 
jej ušít doma, ale hlavně s pocitem, že jste svojí 
prací přispěli na dobrou věc.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 


