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2. 2.  Z Jarova přes Jezevčí skálu do Blovic 
Výlet s Evou 

 

10. 2.  
a 24. 2. 

11:00–12:00 Taneční klub   

10. 2. 17:00–18:00 Čtenářský klub  

11. 2.  17:00  Z Plzně na Severní mys a zpět (I. část)  
Cestovatelské promítání 

 

12. 2.  
a 26. 2. 

15:00–18:00 Hravá kavárna  
 

12. 2.  
a 26. 2. 

16:00–18:00 Dobrokavárna  
 

13. 2. 17:00 Václav Vít: O energiích a reiki  
Přednáška  

 

15. 2.   Z Koterova do Lobez  
Výlet pro děti  

 

17. 2.  13:00–14:00 Pohybový klub s Mirkou Kudrnovou   

17. 2. 17:00 Australia – Arnhem Land  
Vernisáž výstavy s promítáním   

 

18. 2.  17:00–19:00  Language Café   

19. 2.   Hromnické jezírko – Býkov – Horní Bříza  
Krásná vycházka 

 

19. 2. 16:00–18:00 Masopustní veselí  
Odpoledne pro děti  

 

24. 2.  16:00  Na kus řeči s…   

25. 2. 14:00–15:30 Vídeň a Perm  
očima našich evropských dobrovolnic  
Beseda  

 

25. 2. 16:00–18:00 Taneční odpoledne se Seniorkapelou   

27. 2.  16:00–17:30 Plzeňsko v knihách Jana Hajšmana  
Beseda s autorem   
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28. 2. 12:00–15:00  Malování na hedvábí  
Tvořivá dílna   

 

28. 2. 12:30 Jak na nový TOTEMový web   

A na co ještě se můžete těšit… 

10. 5. 
až 15. 5. 

 TOTEMové poznávání: Beskydy 
Zájezd 
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2. 2. 2020  

Z Jarova přes Jezevčí skálu 
do Blovic  
Výlet s Evou 
Další výlet s Evou Haunerovou nás provede 
z Jarova dubovou alejí na Jezevčí skálu (609 m), 
k výšinnému sídlišti Velká skála (580 m) a k Žižkovu 
kameni. Přes vesnici se zvláštním jménem Bzí 
dojdeme do Blovic na vlak. Trasa má 13 km 
a vystoupáme celkem 200 m.  

Rezervace nutná 

10. 2. a 24. 2. 2020 | 11:00–12:00 

Taneční klub  
Milujete pohyb při hudbě? Netroufáte si však 
tančit na veřejnosti? Přijďte se rozhýbat a pobavit 
se ve skupině stejně naladěných lidí za vedení 
zkušené lektorky Ivanky Markvartové. Není 
důležité znát základní taneční kroky, stačí mít chuť 
se hýbat, zasmát se a případně si u toho i zazpívat.  

Rezervace nutná 

10. 2. 2020 | 17:00–18:00  

Čtenářský klub  
Pro vášnivé čtenáře a příznivce literatury jsme 
připravili čtenářský klub, kterým vás provede 
Radka Bartošková. Na každém setkání probíhá 
diskuze o vybrané knize, autorovi a jeho tvorbě. 
V rámci únorového setkání se můžete těšit na knihu 
Marťan od Andyho Weira. Přečtěte knížku nebo se 
podívejte na film a přijďte se podělit o své zážitky. 
Společná setkávání probíhají vždy v pondělí jednou 
za měsíc třeba nad šálkem kávy. 

Rezervace nutná 

11. 2. 2020 | 17:00 

Z Plzně na Severní mys a zpět 
(I. část ) 
Cestovatelské promítání  
Jak jsme putovali Polskem, Litvou, Lotyšskem 
a Finskem. 
Společně s Ladislavem Kráčmarem navštívíme Lodž 
a její chodník slavných hvězd, Mazurská jezera, 
starobylý Kaunas, historický Vilnius, projdeme se 
po nejhezčí pláži Pobaltí v Jurmale, podíváme se 
na architekturu art deco v Rize, budeme se toulat 
překrásnými uličkami, po hradbách a přístavem 
v Tallinnu, v Helsinkách navštívíme nejzajímavější 
chrámy a kostely, starý přístav v Turku, z výšky 
124 m se pokocháme rozhledem po Tampere, 
projdeme se přírodní rezervací Svedjehamn, 

překročíme polární kruh, navštívíme vesnici 
Santa Klause v Rovaniemi a přivítáme půlnoční 
slunce u jezera Inari, objevíme krásnou přírodu 
kolem něj a zažijeme první setkání se soby 
z bezprostřední blízkosti. 

Vstupné dobrovolné | Rezervace nutná 

12. 2. a 26. 2. 2020 | 15:00–18:00 

Hravá kavárna  
Zahrajte si s námi společenské hry. Deskové i karetní 
– máme jich dost na výběr! Klub je zdarma 
a otevřený pro hráče každého věku. Vezměte 
s sebou kamaráda, babičku či souseda a hlavně 
dobrou náladu. Těšíme se na příjemné odpoledne. 

12. 2. a 26. 2. 2020 | 16:00–18:00 

Dobrokavárna  
Přijďte si s námi popovídat o dobrovolnictví 
a o připravovaných akcích v TOTEMu. Dobrokavárna 
je skvělým místem pro setkání nových i stávajících 
dobrovolníků, místem pro vaše nápady a tvoření. 

13. 2. 2020 | 17:00 

Václav Vít: O energiích a reiki 
Přednáška 
Srdečně zveme do TOTEMu na tradiční a oblíbenou 
přednášku Václava Víta. 

15. 2. 2020 

Z Koterova do Lobez  
Výlet pro děti  
Užijte si zimní přírodu při procházce údolím Úslavy 
z Koterova do Božkova. Chvíli se zdržíme na hezky 
upraveném Božkovském ostrově a pak se vydáme 
dál podél Božkovského potoka do Lobez. Trasa 
je cca 3,5 km dlouhá. Výlet je možný i s rodiči 
či prarodiči.  

Přihlášení a informace: Helena Vernerová, 
tel.: 732 773 858, vernerova@totemplzen.cz.   

Rezervace nutná 

17. 2. 2020 | 13:00–14:00 

Pohybový klub  
s Mirkou Kudrnovou 
Těm, kteří v TOTEMu nemají příležitost cvičit 
pravidelně zdarma, opět nabízíme každoměsíční 
pohybový klub. Tentokrát vás čeká relaxační cvičení 
s muzikoterapií s Mirkou Kudrnovou pro všechny, 
kteří mají chuť se protáhnout a zažít kapku legrace.  

Rezervace nutná 

mailto:vernerova@totemplzen.cz
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17. 2. 2020 | 17:00 

Australia – Arnhem Land 
Vernisáž výstavy  
s promítáním a povídáním  
Srdečně zveme na výstavu fotografií 
Blanky Křikavové z její cesty za původními obyvateli 
do Arnhem Land v severní Austrálii. Výstava bude 
zahájena fotoprojekcí a povídáním nejen o setkání 
s domorodými obyvateli, ale také o kořenech 
hudebního nástroje didgeridoo. Uvidíte i pár záběrů 
nádherné přírody z Kakadu National Parku a z části 
parku, kde je dochováno velké množství tisíce let 
starých skalních maleb. Výstava potrvá 
do 13. 3. 2020.  

18. 2. 2020 | 17:00–19:00 

Language Café  
Jste ze zahraničí a žijete už nějakou dobu v Plzni? 
Nebo jste místní a ovládáte jakýkoli cizí jazyk? Máte 
chuť setkávat se s podobně naladěnými lidmi 
a vyměňovat si jazykové znalosti nad šálkem kávy? 
Pokud vaše odpovědi zní ANO, neváhejte se připojit 
k Language Café. Čekají vás různě „hovořící 
stolečky“ s rodilými mluvčími nebo lektory 
světových jazyků. Těch známých i těch exotických… 
Více informací na TOTEMovém FB (Language Café) 
nebo u Jesiky Stockertové na emailu: 
languagecafe@totemplzen.cz. 

19. 2. 2020  

Hromnické jezírko – Býkov – 
Horní Bříza  
Krásná vycházka  
V únoru se s Hankou Čadovou vypravíme 
k Červenému jezírku u obce Hromnice, které je 
přírodní památkou a historickým odkazem 
na kořeny českého chemického průmyslu. 
Po polních a lesních cestách dojdeme k zámeckému 
statku Býkov. Odtud budeme pokračovat 
do Horní Břízy. Trasa je náročnější a je 8 km dlouhá. 

Rezervace nutná 

19. 2. 2020 | 16:00–18:00 

Masopustní veselí  
Odpoledne pro děti 
Čeká nás již tradiční a rozpustilé masopustní veselí, 
odpoledne plné hudby a veselých masek, a nejen 
pro děti! Přijďte si užít tvořivé i pohybové aktivity, 
spoustu dobrot a zábavy! 

Vstupné 50 Kč / dítě 

24. 2. 2020 | 16:00 

Na kus řeči s…  
Dvě stálice scény DJKT v Plzni, které jsou zároveň 
dobrými přáteli, pěvkyni Radku Sehnoutkovou 
a člena činohry Jana Maléře, uvítáme jako hosty 
další besedy z cyklu Na kus řeči s... Přijďte se 
pobavit a poslechnout si zážitky z divadelního 
zákulisí. Prostor bude i pro dotazy z publika. 
Připravil a moderuje Stanislav Jurík.  

Vstupné dobrovolné 

25. 2. 2020 | 14:00–15:30 

Vídeň a Perm očima našich 
evropských dobrovolnic  
Beseda 
Chcete se dozvědět, jaké jsou naše evropské 
dobrovolnice, které můžete v TOTEMu potkávat 
po dobu jednoho roku? Luzia Neufang pochází 
z hlavního města Rakouska – Vídně. Jaký je život 
ve Vídni? Jaká místa stojí za návštěvu a nejsou 
na první stránce bedekru? Olga Kholmogorova 
vyrostla ve městě Perm v Rusku. Jaké je toto 
milionové město a co tam můžete navštívit? Jaká je 
ruská kultura? Tyto a další zajímavé informace se 
dozvíte, pokud přijmete pozvání na besedu, která 
bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.  

Rezervace nutná 

25. 2. 2020 | 16:00–18:00 

Taneční odpoledne 
se Seniorkapelou  
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 

27. 2. 2020 | 16:00–17:30 

Plzeňsko  
v knihách Jana Hajšmana  
Beseda s autorem 
Stále známější plzeňský spisovatel a fotograf 
Jan Hajšman je autorem či spoluautorem téměř 
tří desítek historických, populárně naučných, 
místopisných i jazykovědných knih spojených 
s Plzní a okolím. Kdo by neznal Plzeňsko–český 
slovník, Plzeňský místopis nebo sérii knih 
o Brdech? Autor povypráví o své tvorbě 
a spolupráci s nakladatelstvím Starý most. 

mailto:languagecafe@totemplzen.cz
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Čeká vás zajímavé povídání, prezentace fotografií 
a ukázek z knížek a nakonec možnost si vybranou 
knihu zakoupit a nechat si ji autorem podepsat. 
Zajímá vás místo, kde bydlíte? Chcete vědět víc 
než ostatní? Potom vás srdečně zveme na setkání. 

Rezervace nutná 

28. 2. 2020 | 12:00–15:00  

Malování na hedvábí   
Tvořivá dílna  
Nechte se inspirovat různými možnostmi zdobení 
hedvábných šál a šátků a vyrobte si s námi krásný 
doplněk svého šatníku. Budeme kouzlit s barvami, 
ukážeme si techniky, které zvládnou úplně všichni 
včetně dětí. Na místě se ještě bude hradit poplatek 
za spotřebovaný materiál.  

Poplatek za dílnu 50 Kč | Rezervace nutná 

28. 2. 2020 | 12:30  

Jak na nový TOTEMový web 
S příchodem nového roku jsme spustili novou 
podobu webových stránek TOTEMu. Dozvíte se 
zde o tom, co se děje na všech našich pobočkách, 
můžete se začíst i do historie TOTEMu nebo získat 
informace o všech našich programech atd. Než se 
s webem všichni sžijeme a naučíme se využívat 
všech jeho funkcí, nabízíme možnost přijít si nechat 
poradit, co kde na webu hledat, nebo jak se 
orientovat, když pro brouzdání na TOTEMovém 
webu využíváte chytrý telefon, a jak zjistit 
podrobnosti k tomu, co vás zajímá…  

Rezervace nutná 

A na co ještě se můžete těšit… 

10. 5. až 15. 5. 2020  

TOTEMové poznávání: Beskydy  
Zájezd 
Opět chystáme týdenní TOTEMové poznávání 
s Marií Novotnou. Letos zamíříme do Beskyd, a to 
v termínu 10.–15. 5. 2020. Podrobnější informace 
najdete v březnovém TOTEMovém rozcestníku, 
informační schůzka s možností se přihlásit 
proběhne 3. 3. 2020. 

 

 

 

Kdy vyjde další TOTEMový rozcestník? 

21. 2. 2020  

Březnový TOTEMový rozcestník  
Na březnové akce je možné se přihlásit až po té, 
co světlo světa spatří celý přehled TOTEMových 
akcí na březen, nejdříve tedy 21. 2. 2020. 


