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17:00 TOTEM Art: Barevné nároží
Vernisáž výstavy
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16:00 Ženské srdce TOTEM Artu
Vernisáž výstavy
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15:00 Jan Mácha: Kresby a malby
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17:00 Co vy na to?
Scénické čtení s písničkami
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10:00–11:30 Koloběžkování a jak na to

Z Holoubkova na hradiště Žďár
Výlet

12. 11.

14:00 Jedeme dál
Úvodní schůzka

12. 11.

15:00 Jak češtinu ovlivňují cizí jazyky
Literární povznesení

13. 11.

16:00 Projekt Babička
TOTEMový biják

14. 11.

K místům posledního odpočinku
známých osobností spjatých s Plzní
Krásná vycházka
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15:00–18:00 Hravá kavárna

14. 11.,
28. 11.

16:00–19:00 Dobrokavárna

19. 11.

14:00 Pohybový klub s Mirkou Eberlovou

19. 11.

16:00 Do Libanonu za historií i přírodou
Cestovatelské promítání

20. 11.
20. 11.

9:00 Klub pečujících
14:00 Abeceda spotřebitele pro seniory

aneb Jak na chytré nakupování
Přednáška

20. 11.

16:00 Taneční odpoledne se Seniorkapelou
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21. 11.

16:00 Pečené čaje
Workshop

21. 11.

17:00 Iva Kučerová: Změna
Vernisáž výstavy

26. 11.

16:00 Na kus řeči s…

27. 11.

9:00 20 kapek za TOTEM

27. 11.

16:30 Opuštěná společnost s Erikem Taberym

30. 11.

19:30 Žihelský smíšený sbor
Adventní koncert

A ještě pozvánka na čas adventní…
4. 12.

Adventní Regensburg
Zájezd
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TOTEM Art: Barevné nároží
Vernisáž výstavy
Skupina TOTEM Art zve na tradiční podzimní
výstavu v Galaerii Bílé nároží, Prešovská 20, Plzeň.
Vystavují:
Karel
Bartoš,
Jana
Bílková,
Michaela Blechová, Václav Feuereisl, Hanuš Fiala,
Hana Kajerová, Vladislav Kapoun, Jan Mácha,
Václav Mazín, Vladimír Paleček, Karel Pašek,
Anna Vaňková.

6. 11. 2018 | 16:00

Ženské srdce TOTEM Artu
Vernisáž výstavy
TOTEM Art zve na výstavu v prostorách TOTEMu
v Bolevci. Vystavují: Jana Bendová, Jana Bílková,
Michaela Blechová, Alena Brabcová, Hana Kajerová
a Anna Vaňková.

8. 11. 2018 | 15:00

Jan Mácha: Kresby a malby
Vernisáž výstavy
Skupina TOTEM Art zve na výstavu člena skupiny
Jana Máchy v prostorách Domova seniorů sv. Jiří
na Doubravce, Mohylová 92, Plzeň.

8. 11. 2018 | 17:00

Co vy na to?
Scénické čtení s písničkami
Srdečně zveme na premiéru nového divadelního
počinu
seniorského
klubu
Světlonoš(ž)ky
ve spolupráci s hudebním uskupením Laser boys.
Co udělat s přistiženým manželem? Jak se chovat
v ložnici? Nákup s manželem... Pokus o žárlivost...
Přijďte se nechat inspirovat, zasmát, naladit
různými
literárními
žánry
a minutovými
rozhlasovými hrami.
Vstupné dobrovolné

9. 11. 2018 | 10:00–11:30

či sportu a být fit a trendy. Od jara plánujeme
založit pohybový klub koloběžek, proto neváhejte
a přijďte si koloběžky vyzkoušet již teď.
Vstup zdarma | Rezervace nutná

11. 11. 2018

Z Holoubkova na hradiště Žďár
Výlet
Při dalším výletu s Evou se vydáme z Holoubkova
kopcovitou krajinou až na vrch Žďár (629 m n. m.),
kde si prohlédneme zbytky hradiště, a odtud
sestoupíme do Rokycan. Čeká nás náročnější výlet
se stoupáním a ujdeme celkem 14,5 km.
Rezervace nutná

12. 11. 2018 | 14:00

Jedeme dál
Úvodní schůzka
Připojte se k pravidelným nordicwalkingovým
vycházkám seniorů a přijďte si na schůzku
pro všechny potřebné informace. Nebuďte sami
a přidejte se k našim podzimním a zimní
procházkám kolem Boleveckých rybníků.

12. 11. 2018 | 15:00

Jak češtinu ovlivňují cizí jazyky
Literární povznesení
Jak češtinu ovlivňují cizí jazyky – dříve latina nebo
němčina, nyní angličtina jako globální komunikační
prostředek – a přejímání cizích slov do češtiny?
Pro čtivce, lidi zajímající se o kulturu a svět kolem,
fanoušky (nejen) českého jazyka, kteří se chtějí
seznamovat s názory ostatních a diskutovat
na témata literatura, divadlo, čeština a zabývat se
vším, co je kolem nás zajímavého, jsme připravili
Literární povznesení – pravidelná setkávání,
kterými vás provede PhDr. Věra Dvořáková.
Společná setkávání probíhají vždy v pondělí jednou
za měsíc třeba nad šálkem kávy a kouskem
moučníku.
Rezervace nutná

Koloběžkování a jak na to
Napadla mě během dneška, kolo, kolo, koloběžka…
Jdeme s dobou, a tak jsme pořídili 11 parádních
kousků a chceme vás na nich naučit, nabídnout
inspiraci na pohybové vyžití a možnost potkat
na nich třeba stejně naladěné lidi. Pod vedením
Václava Juna, majitele KOLOBĚH Sportu, strávíme
příjemné dopoledne a dozvíme se, jak se dají
koloběžky používat. Program je vhodný
pro seniory, kteří chtějí vyzkoušet jiný druh pohybu

13. 11. 2018 | 16:00

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

LISTOPAD 2018
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.

14. 11. 2018

K místům posledního
odpočinku známých osobností
spjatých s Plzní
Krásná vycházka
Začátek listopadu je časem Dušiček, Památky
zesnulých a my se tak příznačně vydáme
na Ústřední hřbitov v Plzni. Poznáme místa
posledního odpočinku plzeňských osobností,
dozvíme se, čemu se věnovali a co je s naším
městem spojovalo. Připomeneme si nejen pietní
místa, ale i život těchto osobností a uctíme tak
jejich památku.

a tělem. S Mirkou Eberlovou si můžete vyzkoušet
sestavu vsedě na židli, která je určena pro seniory
a lidi s menší fyzickou kondicí nebo sníženou
pohyblivostí. Cviky jsou jednoduché a snadné, ale
prověřené dlouholetou tradicí a při pravidelném
opakování vedou ke zlepšení celkového zdraví.
Rezervace nutná

19. 11. 2018 | 16:00

Do Libanonu za historií
i přírodou
Cestovatelské promítání
Zveme vás na povídání a promítání fotografií
z Libanonu, země sousedící se Sýrií a Izraelem, kde
můžete navštěvovat kostely i mešity, vykoupat se
v moři a v zimě si zalyžovat, kde najdete zbytky
fénických měst zapsané na seznamu UNESCO
i krásné cedrové háje. O své cestě bude vyprávět
Eva Haunerová.
Vstupné dobrovolné | Rezervace nutná

20. 11. 2018 | 9:00

Klub pečujících

Srdečně zveme do TOTEMu vyzkoušet při dobré
kávě či čaji známé i méně známé společenské hry.
Klub je zdarma a otevřený každému bez omezení
věku.

Přijďte si do TOTEMu popovídat, sdílet starosti
i zkušenosti, posedět u dopolední kávy a mít čas
pro sebe. Můžete se poradit o možnostech pomoci
pro pečující s Bohumilou Hajšmanovou, ředitelkou
sociálních služeb Domovinka v Plzni. Nabízíme
i odpolední termín ve stejný den od 16 hod. přímo
v Domovince, Úslavská 75, Plzeň. Pro své blízké si
můžete na oba časy domluvit dohled terénního
pracovníka u vás doma na tel.: 603 195 840.

14. 11., 28. 11. 2018 | 16:00–19:00

20. 11. 2018 | 14:00

Rezervace nutná

14. 11., 28. 11. 2018 | 15:00–18:00

Hravá kavárna

Dobrokavárna
Nabízíme příležitost získat informace o možnostech
dobrovolnické služby v regionu; o jednorázových
akcích, při kterých je možné přiložit ruku k dílu,
anebo třeba podepsat dobrovolnickou smlouvu;
vyřešit problémy, které se na vaší dobrovolnické
cestě objeví; připravit si vlastní dobrovolnický
projekt, s nímž vám rádi pomůžeme a který rádi
podpoříme.

19. 11. 2018 | 14:00

Pohybový klub
s Mirkou Eberlovou
Tentokrát se v pohybovém klubu budeme věnovat,
cvičení Chi Kung. Tohle čínské cvičení je staré
1000 let a je komplexní sestavou cviků pro zlepšení
zdraví. Naučíme se pracovat s energiemi, psychikou

Abeceda spotřebitele
pro seniory
aneb Jak na chytré nakupování
Přednáška
Srdečně zveme na přednášku Sdružení českých
spotřebitelů a Poradny při finanční tísni. Jak se
orientovat v kvalitě výrobků? Podle čeho si výrobky
a služby vybírat? Umíme rozpoznat nekalé praktiky
a vyhnout se nástrahám podomního prodeje anebo
smluv uzavíraných např. po telefonu? Jak se
nezadlužit? Odpovědi na tyto a podobné otázky
a další užitečné rady můžete získat na přednášce.
Vstup zdarma

LISTOPAD 2018
20. 11. 2018 | 16:00

27. 11. 2018 | 9:00

Taneční odpoledne
se Seniorkapelou

20 kapek za TOTEM

Přijďte si zatančit, nebo jen zazpívat za doprovodu
jednoho z TOTEMových seniorských souborů.
Návštěvníci mohou taneční přestávky zpestřit písní,
básní nebo krátkým příběhem. Na setkání se všemi
příznivci se těší Seniorkapela.
Vstupné dobrovolné

21. 11. 2018 | 16:00

Pečené čaje
Workshop
Zkoušeli jste letos nové varianty pečených čajů,
osvědčil se vám určitý druh ovoce? Máte skvělý
recept? Přineste nám ho, uvítáme nové nápady,
přijďte je s námi sdílet. Kromě receptu s sebou
můžete donést i ochutnávku toho svého nejlepšího
pečeného čaje. Společně si pečený čaj také
uvaříme. Recepty můžete nechávat na recepci
TOTEMu do 16.11.2018 nebo poslat e-mailem
na adresu pittnerova@totemplzen.cz. Z došlých
receptů uděláme kuchařku, kterou dostane každý
účastník kurzu jako malý dáreček.

Transfúzní oddělení má stálý nedostatek krve,
přispějme tedy společně do krevních zásob.
Přidejte se k TOTEMu a pojďte s námi již
na 6. tradiční darování krve. Sejdeme se
na Transfúzním oddělení FN Bory, 17. Listopadu 12,
Plzeň. Protože my z TOTEMu „máme dobro v krvi,
šíříme ho dobrovolně“. Podrobné informace
o darování a přihlášení se na akci získáte na webu
TOTEMu, na recepci centra v Bolevci nebo
u Lady Forstové: forstova@totemplzen.cz.

27. 11. 2018 | 16:30

Opuštěná společnost
s Erikem Taberym
Jsme schopni se poučit z našich dosavadních chyb?
Co nám radí naše historie? Srdečně zveme
na debatu nad otázkami vzdělání v české
společnosti s šéfredaktorem časopisu Respekt
a držitelem ceny Magnesia Litera za knihu
Opuštěná společnost Erikem Taberym.
Vstupné dobrovolné

Rezervace nutná

30. 11. 2018 | 19:30

21. 11. 2018 | 17:00

Adventní koncert

Iva Kučerová: Změna

Vystoupením v TOTEMu zahajuje své Vánoční
tour 2018 jedinečný soubor ze severního Plzeňska.
Přijďte se nechat nabít energií a pozitivními
emocemi stejně jako nadšeně aplaudující
posluchači v jižní Francii, kde sbor v červenci
odehrál čtyři koncerty. Zazpívejte si známé
písničky, mezi nimiž nechybí například Stín katedrál
nebo Skořápky ořechů.

Vernisáž výstavy
Celá výstava nese podtitul Proměny hravé duše –
podzim 2018. K vyjádření svých pocitů autorka
Iva Kučerová používá perokresbu – fix, pero,
akvarel. Své kresby doplňuje básničkou
pro zamyšlení. Výstava bude v TOTEMu k vidění
do 15. 1. 2019.

26. 11. 2018 | 16:00

Na kus řeči s…
Další beseda představí Jiřího Bláhu, herce z divadla
Pluto, imitátora, muzikanta, kapelníka, moderátora
a režiséra TV Barrandov. Připraví ukázku imitace
a představí pěvecký sbor ze Žihle, který nedávno
úspěšně koncertoval v zahraničí a v adventním
čase vystoupí také u nás v TOTEMu. Moderuje
Stanislav Jurík.
Vstupné dobrovolné

Žihelský pěvecký smíšený sbor

Vstupné dobrovolné

A ještě pozvánka na čas adventní…
4. 12. 2018

Adventní Regensburg
Zájezd
Vydejte se s TOTEMem nejen za kouzelnými
vánočními trhy tentokrát do německého
Regensburgu. Okouzlí nás koncentrace devíti set
památkově chráněných domů, proslulý Kamenný
most přes Dunaj nebo zdejší Dóm sv. Petra, ale
hlavně budeme moci nasát vánoční atmosféru
na jednom
z nejvyhlášenějších
německých
vánočních trhů – Lukrécin trh na náměstí Haidplatz.
Poplatek 630 Kč | Rezervace nutná

