
 

DUBEN 2021 

TOTEMový rozcestník z pohodlí domova… 

Tyto programy se neodehrávají v TOTEMu, ale jsou pro vás připravené ke sledování z domu, 
z chaty, z hotelového pokoje, z vlaku nebo odkudkoliv, kde máte k dispozici počítač, tablet 
či telefon s připojením k internetu. Videa jsou k dispozici na TOTEMovém YouTube kanálu 
https://1url.cz/@totemplzen v části Playlisty → Dubnový TOTEMový rozcestník 2021. 
Upozorňujeme, že pod některými videi budou uvedené možnosti, jak se ptát nebo reagovat 
na lektory a témata. Podpořte lektory a organizátory vaším komentářem, zhodnocením, 
námětem. 

1. 4. 10:00 Křesťanské Velikonoce  

5. 4. 15:00 Setkávání s plzeňskými výtvarníky:  
Stanislav Bukovský 

 

9. 4. 8:30–11:00 Arteterapie pro seniory  
Ukázková lekce  

 

12. 4. 13:00 Trénování paměti může být i zábava  
aneb Střípky paměti 

 

15. 4. 10:00 Hummus, víc než obyčejná pomazánka  

22. 4. 15:00 Západní Německo: Düsseldorf a okolí  
očima naší dobrovolnice 
Cestovatelské promítání 

 

27. 4. 17:00–19:00  Language Café z pohodlí domova  

29. 4. 15:00 Španělsko: Madrid očima naší dobrovolnice 
Cestovatelské promítání 

 

duben různé časy Pokec s… virtuálně, ale se vším všudy  

každou 
středu 

10:00 Jóga pro aktivní seniory s Vendy  

každý 
pátek  

10:00 Jóga vsedě s Vendy  

každý 
týden 

13:00 Anglická / německá / španělská konverzace 
s Wiebke a Irene 

 

po domluvě Konzultace pro seniory a jejich blízké  

A ještě navíc… 

1. 3. – 23. 5. 2021  Akademická dvanáctka  
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1. 4. 2021 | 10:00  
Křesťanské Velikonoce 
Rozhovor s P. Pavlem Petrašovským 
Zajímá vás, proč se vlastně Velikonoce slaví, 
co jim předchází, jaké byly události jednotlivých 
dní velikonočního týdne, jaké jsou církevní obřady 
a tradice nebo kde jsou jejich kořeny? 
O tom všem si budeme povídat s duchovním 
správcem a administrátorem farnosti u katedrály 
sv. Bartoloměje v Plzni, P. Pavlem Petrašovským.  

5. 4. 2021 | 15:00  

Setkávání  
s plzeňskými výtvarníky: 
Stanislav Bukovský 
Přijměte pozvání Mgr. Jiřího Hlobila do prostor 
Západočeské galerie v Plzni na krátké setkání se 
Stanislavem Bukovský, všestranným výtvarníkem, 
spisovatelem, historikem, bývalým ředitelem 
kulturního střediska Esprit či spoluzakladatelem 
Spolku za starou Plzeň. Čeká nás vyprávění 
o výtvarné tvorbě, keramice, řezbářství, prvních 
výstavách a ukázky konkrétních uměleckých děl.  

9. 4. 2021 | 8:30–11:00 

Arteterapie pro seniory  
Ukázková lekce  
V tomto online workshopu můžete pod vedením 
zkušené lektorky Petry Horákové zažít léčebný 
a relaxační účinek výtvarné tvorby na lidský 
organismus. Lekce je otevřená všem zájemcům 
o sebepoznání a sebevyjádření. Nemusíte umět 
kreslit a malovat. Zde nepůjde o vytváření krásných 
obrázků, ale o to se prostřednictvím výtvarné 
činnosti uvolnit, vyventilovat své pocity a mít 
možnost vše posdílet s podobně laděnými lidmi. 
V květnu plánujeme několikatýdenní kurz 
pro zařazení i hlubších témat, kde postupně 
využijete nabyté zkušenosti a dovednost. 

Ukázková lekce (a později i kurz) bude probíhat 
v malé skupince a přes internet. Budete potřebovat 
počítač s připojením k internetu, který má 
mikrofon a kameru, chytrý telefon s připojením 
k internetu nebo s kabelem pro spojení s PC 
(pro vyfocení a poslání vytvořeného obrázku). 
Tvořit budeme s tím, co máme doma po ruce, bližší 
informace a přesné instrukce ohledně pomůcek 
obdržíte po přihlášení. Připojovat se budeme 
přes aplikaci Google Meet. 

Rezervace nutná  

 

12. 4. 2021 | 13:00  

Trénování paměti  
může být i zábava  
aneb Střípky paměti  
Trénování paměti je dlouholetou stálicí v nabídce 
TOTEMových aktivit. Při setkáních plníme řadu 
různorodých úkolů a díky tomu mnohdy vznikají 
unikátní díla, o která bychom se s vámi chtěli 
podělit. Pohodlně se usaďte, uvařte si kávu 
nebo čaj a poslechněte si Mirku Kudrnovou, 
jednu z lektorek kurzu. Představí vám zajímavá 
dílka z knihy, kterou naplnili právě účastníci 
trénování paměti svými báječnými výtvory 
mezi roky 2012–2016. 

15. 4. 2021 | 10:00 

Hummus,  
víc než obyčejná pomazánka  
Znáte hummus? Je to pokrm z velmi vydatné 
luštěniny cizrny, čili římského hrachu. 
Mirka Vyšatová vás naučí, jak si ho připravit. Cizrna 
totiž patří mezi nejkvalitnější luštěniny, a i když 
byla v poslední době opomíjená, dnes prožívá 
renesanci. Může se totiž pochlubit vysokým 
obsahem cukrů, bílkovin a vlákniny. Vyzkoušejte 
něco nového a zdravého – s naším videonávodem 
si hummus zvládnete připravit raz dva a suroviny, 
které jsou na to potřeba, jsou snadno dostupné. 

22. 4. 2021 | 15:00  

Západní Německo:  
Düsseldorf a okolí 
očima naší dobrovolnice 
Cestovatelské promítání 
Přijměte pozvání na virtuální prohlídku s naší 
dobrovolnicí Wiebke Ullrichskötter. Po všech 
stránkách vám představí rozmanitý charakter 
Severního Porýní – Vestfálska, odkud pochází. 
Německo je dle jejích slov více než Bavorsko 
a je připravená vás o tom přesvědčit. Bude mluvit 
o svém rodném městě Düsseldorfu a dalších 
zajímavých a krásných místech západního 
Německa. Chcete se dozvědět, co má společného 
currywurst, cyklistika nebo perník se Severním 
Porýním? Potom nezmeškejte tuhle událost! 
Povídání zazní v rodném jazyce Wiebke (v němčině) 
a doprovodí je české titulky. 
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27. 4. 2021 | 17:00–19:00  

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

Traditional Language Café has new visage... Are 
you from abroad and do you live or stay in Pilsen? 
Or are you local and do you speak any foreign 
language? Do you want to meet like-minded 
people and exchange your language skills with tea 
or coffee from comfort of your home? If your 
answer is „Yes“, so don't wait anymore and 
connect with us. Talking tables are waiting for you, 
in virtual rooms with native speakers and world 
languages' teachers. You can look forward to 
talking in English, German, Spanish, French, 
Russian and Czech for foreigners. For more 
information check the news on our websites 
www.totemplzen.cz, on FB (Language Café) 
or contact Jesika Stockertová on email: 
languagecafe@totemplzen.cz. 

29. 4. 2021 | 15:00  

Španělsko: Madrid očima naší 
dobrovolnice 
Cestovatelské promítání 
Zveme vás na povídání naší dobrovolnice 
Irene Sanchez Peréz o městě Madrid, odkud 
pochází. Dozvíte se to nejdůležitější o Španělsku, 
něco o jeho historii, zvyklostech, kuchyni a spoustu 
zajímavostí ze samotného Madridu. Nakonec dojde 
i na neméně zajímavou zmínku o nynějším bydlišti 
Irene, městečku Coslada. Povídání uslyšíte 
v rodném jazyce Irene (ve španělštině) a doprovodí 
je české titulky. Pojďte se s námi nadýchnout 
atmosféry jihu Evropy! 

 

 

 

Duben 2021 

Pokec s...  
virtuálně, ale se vším všudy 
Chybí vám rozhovory s jinými lidmi, možnost 
„zakecat se na rohu“? Napadl nás způsob, jak si 
bezpečně a příjemně popovídat, aniž bychom 
riskovali nějaký přenos virů či bacilů. Tato nabídka 
platí pro ty, kteří se mohou připojit k internetu. 
Sejdeme se spolu ve virtuální místnosti a prostě 
„pokecáme“!  

Jak to bude fungovat? I v březnu několikrát v týdnu 
otevíráme „místnost“, ve které se s námi můžete 
potkat ve videohovoru – uvidíme své tváře, 
uslyšíme se navzájem a budeme si moci popovídat. 
Zájemcům pošleme přímý odkaz, který také 
vyvěsíme na TOTEMovém webu. Na odkaz pak 
stačí jen kliknout a vstoupíte do virtuální místnosti. 

Více informací najdete v aktualitě na webových 
stránkách www.totemplzen.cz. Ostatní zkusíme 
už „naživo“. 

Který den se vám hodí a láká vás tématem 
či průvodcem?  

 Úterý  
o od 10:00 hod. o všem možném s Janou, 

Veronikou, Míšou, Mirkou nebo Petrou 
z Bolevce  
 6. 4. s Mirkou Kudrnovou o přírodě 

a zvířatech 
 13. 4. s Míšou Rubášovou 

o výletničení a oblíbených místech  
 20. 4. s Petrou Horákovou o historii 

Plzně 
 27. 4. s Janou Pittnerovou 

o zahradničení nebo o knížkách  
 Středa  

o od 10:00 hod. o zdravém životním stylu 
s Mirkou z pobočky na Doubravce 

 Čtvrtek  
o od 10:00 hod. o „babičkování“ – sdílení 

zkušeností s rolí babiček a dědečků 
s Vlastou Faiferlíkovou, čerstvou babičkou 
a ředitelkou TOTEMu 

Čas osobních setkání ještě nenastal, ale rádi 
uslyšíme kohokoli, kdo se bude chtít připojit z Plzně 
či jiných koutů republiky. Máme tak šanci 
povyprávět si s různými zajímavými lidmi. 
Přidáte se? 

 

 

 

file://192.168.1.132/postbox/TOTEMový%20rozcestník/2021/01_Leden/Doubravka/www.totemplzen.cz
mailto:languagecafe@totemplzen.cz
file://192.168.1.132/postbox/TOTEMový%20rozcestník/2021/01_Leden/Doubravka/www.totemplzen.cz
mailto:languagecafe@totemplzen.cz
file:///C:/Users/Misa/AppData/Local/Temp/www.totemplzen.cz
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Každou středu | 10:00 

Jóga  
pro aktivní seniory s Vendy 
Chcete se hýbat pod vedením zkušeného lektora 
v pohodlí svého domova? Tělo i duši je třeba 
udržovat v kondici, proto využijte pravidelných 
programů od lektorky Vendy Tichotové 
pro začátečníky i mírně pokročilé. Každou středu 
zveřejňujeme novou lekci, podle které si můžete 
zacvičit kdykoliv v následujících dnech. Udělejte si 
čas jenom pro sebe a pojďme na to! Program 
vznikl za podpory Nadačního fondu pro rozvoj 
plného vědomí.  

Každý pátek | 10:00 

Jóga vsedě s Vendy 
Chcete se hýbat pod vedením zkušeného lektora 
v pohodlí svého domova? Tělo i duši je třeba 
udržovat v kondici, proto využijte pravidelných 
programů od lektorky Vendy Tichotové 
pro všechny, tedy i pro ty, kteří mají nějaké 
pohybové omezení. Každý pátek zveřejňujeme 
novou lekci, podle které si můžete zacvičit kdykoliv 
v následujících dnech. Udělejte si čas jenom 
pro sebe a pojďme na to! Program vznikl 
za podpory Nadačního fondu pro rozvoj plného 
vědomí. 

Každý pátek | 13:00 

Anglická / německá / 
španělská konverzace  
s Wiebke a Irene  
TOTEMové dobrovolnice Wiebke z Německa 
a Irene ze Španělska připravují pro vás anglicky, 
německy nebo španělsky mluvící každý týden nová 
videa, při kterých můžete svoji znalost cizího jazyka 
využít, procvičit, naučit se nové výrazy a trávit svůj 
volný čas zase trochu jinak. Vyzkoušejte sami 
a doporučte pak svým známým! Když se nemůže 
konverzovat přímo v TOTEMu, TOTEM přijde 
s aktivitami až k vám. 

Po domluvě 

Konzultace pro seniory  
a jejich blízké 
Nacházíte se v náročném životním období? 
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? Pak právě vám nabízíme 
konzultační hodiny. Zvláště v této složité době je 

někdy velmi úlevné moct si s někým popovídat, 
sdílet s ním své obavy, starosti, ale i radosti. 
Budeme vám naslouchat.  

Pokud máte o setkání zájem, vždy je třeba 
se předem telefonicky objednat, abychom se vám 
mohli plně věnovat. Popovídat si můžete: 

 v TOTEMu Doubravka  
s Mirkou Vyšatovou, tel. č.: 733 746 598 

 v TOTEMu Nová Hospoda  
s Martinou Červenkovou, tel. č. 777 343 692 

 v TOTEMu Bolevec 
s Veronikou Máslovou, tel. č. 736 489 754 

V TOTEMu Bolevec nabízíme seniorům konzultace 
se sociální pracovnicí v rámci základního sociálního 
poradenství a psychosociální podpory. Pokud byste 
se zdráhali setkat se osobně, je tu i možnost 
uskutečnit po domluvě konzultaci se sociální 
pracovnicí online, přes video hovor.  

A ještě navíc… 

1. 3. – 23. 5. 2021  

Akademická dvanáctka 
V březnu odstartovala TOTEMová soutěž Akademie 
třetího věku, do které se ale stále může zapojit 
každý, kdo má chuť.  

12 týdnů, 12 lákavých tematických 
okruhů a 12 různorodých zadání 
Ponořte se s námi do pozoruhodných témat, 
pátrejte po správných odpovědích, plňte naše 
úkoly a při tom objevujete, co všechno už víte 
a co dalšího dokážete různými způsoby zjistit. 
Když budete ve svém bádání úspěšní, třeba 
dosáhnete i na výhru. 

Každý týden nové zadání inspirované některým 
z témat Akademie třetího věku, do kterého se pak 
můžete s vervou pustit, najdete zde: 
https://www.totemplzen.cz/program-na-nouzovy-
stav/akademicka-dvanactka/. 

Svoje řešení, záznam nebo výsledky svého snažení 
následně zašlete na email hra@totemplzen.cz. 

Jdete do toho? Připojit se totiž můžete i v průběhu 
soutěže… 

Kdy vyjde další TOTEMový rozcestník? 

23. 4. 2021  

TOTEMový rozcestník  
v květnu 
Na květnové akce je možné se přihlásit až poté, 
co světlo světa spatří celý přehled TOTEMových 
akcí na květen, nejdříve tedy 23. 4. 2021.  

https://www.totemplzen.cz/program-na-nouzovy-stav/akademicka-dvanactka/
https://www.totemplzen.cz/program-na-nouzovy-stav/akademicka-dvanactka/
mailto:hra@totemplzen.cz

