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1. 7., 8. 7., 
29. 7., 5. 8. 
a 26. 8. 

8:00–11:00 Ping pong 
 

1. 7., 15. 7., 
5. 8.  
a 26. 8. 

dopoledne Minigolf v Křimicích 
 

2. 7., 16. 7., 
6. 8.  
a 27. 8. 

9:00–10:30 Trénování paměti 
 

3. 7. 10:00 Tak trochu jiné ukončení TOTEMového roku  

7. 7.  
a 25. 8. 

9:00–10:30 Veselé kondiční cvičení s Mirkou Kudrnovou  

8. 7. dopoledne Hurá do zoo! 
Prohlídka 

 

9. 7., 6. 8.  
a 20. 8. 

9:15–10:15 Jóga pro seniory  

9. 7. 16:00–19:00 Malované tašky 
Tvořivá dílna 

 

10. 7. 9:00–10:30 TOTEMové koloběžkování pro začátečníky  

13. 7.  
a 5. 8. 

18:00–19:30 Grilování na terase  

14. 7.  
a 12. 8. 

9:00–10:00 Cvičení pod taktovkou Boženy Toužimské  

14. 7.  
a 14. 8.  

9:30–12:30 Zážitkový špacír pro seniory  
s Vendy a Marlíčkem 

 

15. 7. dopoledne Život na Šlovickém vrchu 
Přírodovědná vycházka 

 

18. 7. celý den Za Švihákem lázeňským  
Výlet  

 

21. 7. 9:30–10:30 Kondiční cvičení s Mirkou Eberlovou   

21. 7.  
a 4. 8. 

9:00–10:30 TOTEMové koloběžkování pro pokročilé  

  



 

LÉTO 2020 

24. 7. 10:00–13:00 Ekozahrada Raková 
Exkurze 

 

27. 7. celý den Dominanty Prahy  
Výlet 

 

28. 7. 9:00–11:00 Malování na hedvábí 
Tvořivá dílna 

 

28. 7. 17:00–19:00 Language Café  

31. 7. 14:30–15:30 Cvičení s Ditou v Borském parku  

2. 8. 16:00–18:00 Na piknik mezi paneláky  

8. 8. celý den Poutní místo Křížový vrch 
Výlet 

 

11. 8. 9:30–10:30 Pilates Clinic Metod 
Ukázková lekce  

 

11. 8. celý den Kokotským lesem 
Výlet 

 

12. 8. 16:00–19:00 Malovaná trika 
Tvořivá dílna 

 

A ještě navíc… 

individuálně dle domluvy Posezení se sociální pracovnicí 
Konzultace pro seniory 
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1. 7., 8. 7., 29. 7., 5. 8. a 26. 8. 2020 | 
8:00–11:00  
Ping pong  
Chcete si zahrát stolní tenis a nemáte pingpongový 
stůl k dispozici? Přijďte si zahrát k nám.  

Poplatek 15 Kč 

1. 7., 15. 7., 5. 8. a 26. 8. 2020 | 
dopoledne 

Minigolf v Křimicích  
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si či zahrát 
minigolf v příjemném okolí malé rybářské 
restaurace U Mže v Plzni Křimicích. V malebném 
prostředí u řeky se nachází několik minigolfových 
hřišť, kde si zahrajeme společně se seniory z Křimic 
a možná si vyzkoušíme i pétanque a ruské kuželky. 
Areál se nachází nedaleko zastávky MHD (autobus 
č. 35) a bude možnost zakoupit si i drobné 
občerstvení. Minigolfové hole a míčky se půjčují 
na místě. Bližší informace při přihlášení.  

Rezervace nutná 

2. 7., 16. 7., 6. 8. a 27. 8. 2020 |  
9:00–10:30 

Trénování paměti  
Přijďte si vyzkoušet nejrůznější typy cvičení 
zaměřené na různé oblasti paměti, které 
při dlouhodobém tréninku vedou k jejímu zlepšení. 
Vyzkoušíme si koncentrační cvičení, cvičení 
na slovní zásobu, vědomostní cvičení, smyslová 
cvičení nebo kreativní cvičení. 

Rezervace nutná 

3. 7. 2020 | 10:00  

Tak trochu jiné ukončení 
TOTEMového roku 
Nestihli jste jedinečné promítání k ukončení 
TOTEMového roku 2019/2020 přímo v TOTEMu? 
Nevadí, máte teď možnost se malinko vrátit v čase 
a zkouknout, co jsme pro vás při této příležitosti 
nachystali. Ve videu uvidíte speciální program 
natočený v průběhu uzavření centra. Čekají vás 
nejen osobní medailonky TOTEMáků, kteří se vám 
v nich ukáží možná tak, jak je neznáte, 
ale i hudební program, který TOTEMu poskytl 
Jiří Bláha, známý moderátor, imitátor, hudebník, 
divadelník a muž mnoha povolání, tváří či hlasů.  

 

 

7. 7. a 25. 8. 2020 | 9:00–10:30  

Veselé kondiční cvičení 
s Mirkou Kudrnovou 
Přijďte se rozhýbat při prázdninovém Veselém 
kondičním cvičení s Mirkou Kudrnovou. S sebou si 
vezměte pouze pohodlné oblečení.  

Rezervace nutná 

8. 7. 2020 | dopoledne 

Hurá do zoo!  
Prohlídka 
Vypravte se s námi do neobyčejného světa 
Zoologické a botanické zahrady Plzeň. Strávíme 
společně část dne obklopení zvířaty z různých 
koutů světa v krásném prostředí zahrady. A třeba 
zjistíme, co se v zoo změnilo za dobu, kdy jsme se 
tam nemohli podívat, nebo od doby, kdy jste 
do zoo zavítali naposledy. Tentokrát budeme 
zahradu objevovat na vlastní pěst, ale užijeme si to 
i bez průvodce, že? Bližší informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

9. 7., 6. 8., 20. 8. 2020 | 9:15–10:15 

Jóga pro seniory 
Přijďte se protáhnout, posílit a prodýchnout celé 
tělo, zrelaxovat se a rozproudit pozitivní energii 
při cvičení čerpajícím především z jógové praxe. 
Cvičením vás provede Jana Kufnerová.  

Rezervace nutná 

9. 7. 2020 | 16:00–19:00  

Malované tašky 
Tvořivá dílna 
Zapomeňte na igelitky a vyrazte do světa 
s originálem! Potěšte sebe nebo své nejbližší 
vlastnoručně namalovanou plátěnou taškou. 
Nemusíte se bát, při tvoření si budeme pomáhat 
šablonami a razítky, barevné dílko můžeme 
dozdobit třpytkami a konturou. Uvidíte, že 
s takovou parádní taškou se za vámi budou 
v obchodě i na ulici otáčet. Taška bude k dispozici 
a je zahrnuta v poplatku za dílnu. Na místě se dále 
bude hradit ještě poplatek za spotřebovaný 
materiál. 

Poplatek 50 Kč | Rezervace nutná 
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10. 7. 2020 | 9:00–10:30  

TOTEMové koloběžkování  
pro začátečníky  
Koloběžky v létě mimořádně zdarma! Vyjížďka 
je vhodná pro začínající koloběžkáře. Tedy buď 
pro ty, kteří na koloběžce nikdy nestáli a chtěli by 
to zkusit, nebo pro ty, kteří jízdu na koloběžce již 
vyzkoušeli, ale odradila je rychlost ostatních 
koloběžkářů. Vysvětlíme si základní funkce 
koloběžky, techniku jízdy a společně si projedeme 
krátkou trasu v pomalém tempu. Koloběžku 
i helmu vám zapůjčíme. Doporučujeme pohodlnou 
sportovní obuv a batoh s pitím. 

Rezervace nutná 

13. 7. a 5. 8. 2020 | 18:00–19:30  

Grilování na terase  
Zveme vás na příjemné posezení a zpívanou 
s krásnou atmosférou letního podvečera. Všechny 
pochutiny budou na místě k dispozici, vlastní 
občerstvení není možné. Při přihlášení si vyberete, 
na co byste měli chuť, a svůj výběr stvrdíte 
uhrazením poplatku.  

Poplatek dle výběru pochutiny | Rezervace nutná 

14. 7. a 12. 8. 2020 | 9:00–10:00  

Cvičení pod taktovkou  
Boženy Toužimské  
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo pravým 
sokolským a zároveň zábavným způsobem 
se zkušenou cvičitelkou Boženou Toužimskou. 
S sebou si vezměte pouze pohodlné oblečení. 

Rezervace nutná 

14. 7. a 14. 8. 2020 | 9:30–12:30 

Zážitkový špacír pro seniory 
s Vendy a Marlíčkem 
Vendy Tichotová, kterou můžete znát z červnového 
videa TOTEMového rozcestníku, si pro nás připravila 
cca 5 km dlouhou procházku plnou zážitků. Cestou 
se jógově protáhneme, uděláme jednoduché 
antistresové dechové cvičení na posílení imunity, 
zazpíváme si, přečteme z knihy příběh, zahrajeme 
hry na propojení levé a pravé hemisféry, při kterých 
se zasmějeme. Také nás čeká meditace a relaxace. 
Procházka bude pohodová s ohledem na kondici 
všech zúčastněných. Každý cestou bude dělat jen to, 
co z daných aktivit bude chtít a na co se bude cítit. 
Vycházku zahájíme u TOTEMu a můžeme ji zakončit 
společným posezením u něčeho dobrého.  

Poplatek 100 Kč | Rezervace nutná 

15. 7. 2020 | dopoledne 

Život na Šlovickém vrchu 
Přírodovědná vycházka 
Šlovický vrch se roku 2018 stal domovem malého 
stáda exmoorských koní a jejich hlavním úkolem je 
spásání zdejšího porostu. Divocí koně tak pomáhají 
udržovat unikátní biotop potřebný pro život 
chráněných druhů. Daří se zde například kriticky 
ohrožené žábě kuňce žlutobřiché, žijí zde i korýši 
listonoh letní a žábronožka letní nebo vzácní 
motýli. Pojďme společně objevovat a obdivovat 
přírodní bohatství Šlovického vrchu a proniknout 
do souvislostí, které se k jeho ochraně vážou, 
a to v doprovodu věci znalého odborníka 
Ondřeje Peksy. Kromě toho se krásně projdeme 
a z kamenné mohyly na vrcholu Šlovického vrchu 
se pak ještě můžeme rozhlédnout do kraje. Bližší 
informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

18. 7. 2020 | celý den 

Za Švihákem lázeňským  
Výlet 
Srdečně zveme na společný výlet s procházkou 
lesem do Strahova a Konstantinových Lázní. 
Průvodkyněmi vám budou Ivana Staňková 
a Vlasta Faiferlíková. Pojedeme vlakem směr 
Strahov, kde se vydáme lesem k Pramenu lásky. 
Po krátké pauze budeme pokračovat směrem 
do Konstantinových lázní za Švihákem lázeňským, 
kde můžeme ochutnat lázeňské oplatky. Trasa je 
dlouhá cca 6,4 km. Bližší informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

21. 7. 2020 | 9:30–10:30  

Kondiční cvičení  
s Mirkou Eberlovou  
Povzbuďte své tělo kondičním cvičením! 
S Mirkou Eberlovou se nejen skvěle protáhnete, 
posílíte svaly a zregenerujete velké klouby, 
ale vyzkoušíte si i cviky používané v čínské 
medicíně. Jedním z nich bude speciální červencový 
cvik pro podporu krevního oběhu. Cvičební lekci 
můžeme doplnit i ukázkami automasáže obličeje, 
zad nebo vnitřních orgánů. Osvěžení cvičením pak 
zlehka vykročíte za tím, co vás čeká… 

Rezervace nutná 
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21. 7. a 4. 8. 2020 | 9:00–10:30  

TOTEMové koloběžkování  
pro pokročilé 
Koloběžky v létě mimořádně zdarma! Vyrazme si 
společně projet hezkou trasu a užít si čas venku 
a v pohybu se stejně naladěnými lidmi. Vyjížďku 
povede zkušený lektor, zapůjčíme vám koloběžku 
i helmu. Doporučujeme pohodlnou sportovní obuv 
a batoh s pitím. 

Rezervace nutná 

24. 7. 2020 | 10:00–13:00  

Ekozahrada Raková  
Exkurze 
Pojeďte s námi do krásné zahrady u Rokycan, která 
je oázou pro člověka i přírodu, kde lidé pěstují 
zeleninu poctivě a s láskou. Ekozahrada Raková je 
první komunitou podporované zemědělství na 
západě Čech. Jejich snahou je vytvoření komunity 
lidí se zájmem o regionální zeleninu a péči 
o krajinu. Nejen že na zahradě pěstují chemicky 
neošetřenou zeleninu, ale nabízí také lidem 
se zdravotním znevýhodněním příležitost uplatnit 
se na trhu práce. Zahradu v Rakové tvoří lidé 
s láskou a úctou k přírodě od roku 2018, jedná se 
tedy o nový přírůstek mezi zahradami. Pojďme se 
společně podívat na to, že pěstovat zeleninu jde 
i jinak. Pojedeme autobusem od TOTEMu, odjezd 
v 9:00 hod., návrat cca ve 13:00 hod. Čeká nás 
jak komentovaná prohlídka zahrady, tak i malá 
ochutnávka regionálních potravin. Poplatek 
zahrnuje příspěvek na dopravu a průvodce. 

Poplatek 150 Kč | Rezervace nutná 

27. 7. 2020 | celý den 

Dominanty Prahy 
Výlet 
Vydejte se s námi vlakem na výlet do Prahy, dokud 
není plná zahraničních turistů! S průvodkyní 
Petrou Pavlíkovou se projdeme v oblasti 
památkové rezervace UNESCO: uvidíme 
monumentální Černínský palác, Loretu, 
Hradčanské náměstí se vstupní branou 
do komplexu Pražského hradu (zde prohlídka), 
budeme pokračovat k Malostranskému náměstí, 
po cestě si prohlédneme zahrady Valdštejnského 
paláce (sídlo Senátu ČR). Dál zamíříme kolem 
kostela sv. Mikuláše k Lennonově zdi a přes 
Kampu dojdeme až na Karlův most 
a na Staroměstské náměstí s orlojem. Poplatek 
350 Kč (senioři) / 450 Kč (dospělí) zahrnuje 

průvodce a prohlídku Pražského hradu. Přihlášení 
je možné do 15. 7. 2020. 

Poplatek 350 Kč / 450 Kč | Rezervace nutná 

28. 7. 2020 | 9:00–11:00  

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

Poplatek 50 Kč | Rezervace nutná 

28. 7. 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. 

Rezervace nutná 

31. 7. 2020 | 14:30–15:30  

Cvičení s Ditou  
v Borském parku 
Protáhnout se v přírodě má také něco do sebe! 
Cvičení bude probíhat v poklidném a pohodovém 
rytmu v Borském parku. V průběhu lekce se 
protáhneme, prodýcháme tělo a odpočineme si 
v příjemné relaxaci na konci cvičení. S sebou 
yogamatku, deku, či ručník. Sraz v 14:15 hod. 
u vstupu do parku (naproti ul. Politických vězňů). 

Rezervace nutná 

2. 8. 2020 | 16:00–18:00  

Na piknik mezi paneláky  
Přidáváme se k celorepublikové výzvě Česko jde 
SPOLU na piknik a připojíme se k pokusu o rekord 
v počtu pikniků v jeden den po celé naší vlasti. 
Podpořme iniciativu setkávání se i mimo zdi našich 
domovů u příležitosti Mezinárodního dne 
přátelství. Vezměte sami sebe, případně 
kamaráda, dítě, vnouče, deku, občerstvení, 

mailto:languagecafe@totemplzen.cz
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nějakou karetní hru a přidejte se k nám! Akce 
proběhne za dobrého počasí. 

8. 8. 2020 | celý den 

Poutní místo Křížový vrch  
Výlet 
Přijměte pozvání na výlet s Ivanou Staňkovou 
ke kostelu na Křížový vrch s rozhlednou u Stodu. 
Pojedeme vlakem a vyrazíme směrem za legendou 
pro dodání energie z místního kamene. Po obhlídce 
a přestávce se vydáme borovicovým hájem 
do Stoda opět na vlak. Trasa je dlouhá cca 11 km. 
Bližší informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

11. 8. 2020 | 9:30–10:30 

Pilates Clinic Metod 
Ukázková lekce 
Nová lektorka Míša Boušová vám představí cvičení 
Pilates Clinic Metod. Jedná se o cvičení  
spojené s nejmodernějšími zdravotními 
a fyzioterapeutickými koncepty. Jde se o pomalejší 
cvičení, které vám díky preciznímu provedení cviků 
(proto ta pomalost) pomůže s bolestí zad, kloubů 
a svalů. Toto cvičení od září 2020 zařadíme 
do TOTEMové nabídky, využijte šanci a vyzkoušejte 
si novou aktivitu při ukázkové lekci. 

Poplatek 40 Kč | Rezervace nutná 

11. 8. 2020 | celý den 

Kokotským lesem 
Výlet 
Nechte se vtáhnout do přírody kolem Kokotských 
rybníků. Po cestách značených i neznačených se 
podíváme k Čertovu (Ostrému) kameni, odtud 
zamíříme k Dolnímu kokotskému rybníku 
a osvěžíme se vodou z Kokotské studánky. Lesem 
se pak budeme vracet do Nové Huti, odkud ještě 
budeme pokračovat do Chrástu, kde můžeme 
doplnit energii v místní cukrárně U Rybníka. Trasa 
je cca 10 km dlouhá se stoupáním v úvodní části. 
Bližší informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

 

 

 

12. 8. 2020 | 16:00–19:00  

Malovaná trika 
Tvořivá dílna 
Proměňte obyčejné černé triko v zářivý kousek 
svého šatníku. Necháme rozehrát různé odstíny 
barev, které na černé skvěle vyniknou, budeme 
používat šablony, razítka, třpytky, kontury…, 
do tvoření vložíme i něco ze sebe a celé 
dohromady to vašemu triku dodá nevšední kouzlo 
originálního a elegantního kusu oblečení. Techniku 
si nejprve vyzkoušíme na látkové tašce, ta bude 
k dispozici a je zahrnuta v poplatku za dílnu. 
S sebou si vezměte černé bavlněné triko. Na místě 
se dále bude hradit ještě poplatek za spotřebovaný 
materiál. 

Poplatek 120 Kč | Rezervace nutná 

A ještě navíc… 

Individuálně dle domluvy 

Posezení se sociální pracovnicí 
Konzultace pro seniory 
Nacházíte se v nějakém složitém životním období? 
Máte v rodině někoho, kdo potřebuje pomoc? 
Zajímá vás, jak funguje systém dávek a podpory? 
Potřebujete ve svém životě změnu a nevíte, 
jak do toho? Chtěli byste si popovídat a nemáte 
okolo sebe někoho „vhodného“? Nebo máte 
na srdci něco jiného? Seniorům nyní nabízíme 
pravidelně, vždy ve čtvrtek, otevřené konzultační 
hodiny se sociální pracovnicí v rámci základního 
sociálního poradenství a psychosociální podpory. 
Pokud máte o konzultaci zájem, zavolejte 
na tel.: 736 489 754 a rezervujte si konkrétní čas, 
aby se vám sociální pracovnice mohla plně 
věnovat. 

Kdy vyjde další TOTEMový rozcestník? 

28. 8. 2020  

TOTEMový rozcestník v září 
Na zářijové akce je možné se přihlásit až poté, 
co světlo světa spatří celý přehled TOTEMových 
akcí na září, nejdříve tedy 28. 8. 2020.  

 


