
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Bolevec 
připravilo pro své klienty na období 2022/2023 

JAZYKOVÉ AKTIVITY 

ANGLIČTINA – různé úrovně 

Přátelská výuka anglického jazyka vždy s tempem vyhovujícím konkrétní 

skupině. 

Komu je určeno: seniorům, úroveň jazyka a zapojení do konkrétního kurzu 

je nutné zkonzultovat s koordinátorem (najít úrovňově vhodnou skupinu) 

Lektor: Jana Majnerová, Ing. Eva Holá 

Kdy probíhá: 

pondělí  9:00–10:30 hod.   s Janou Majnerovou 

10:45–12:15 hod.  s Ing. Evou Holou 

úterý  9:00–10:30 hod.   s Ing. Evou Holou (začátečníci) 

   10:45–12:15 hod. s Ing. Evou Holou (dříve 12. skupina) 

středa  11:00–12:30 hod. s Janou Majnerovou (1x za 14 dní) 

Kapacita: volná místa budou známa po zápisech pro stávající klienty 

Účastnický poplatek: 1 600 Kč za období září/říjen až květen/červen 

při obsazenosti 10 klientů u všech jazykových kurzů 



NĚMČINA – pokročilí 

Výuka německého jazyka se zaměřením na konverzaci, práci s textem 

a poslech. 

Komu je určeno: seniorům 

Lektorka:  Ing. Eva Holá 

Kdy probíhá:  pondělí  13:00–14:30 hod. 

Kapacita: volná místa budou známa po zápisech pro stávající klienty 

Účastnický poplatek: 1 600 Kč za období září/říjen až květen/červen  

při obsazenosti 10 klientů u všech jazykových kurzů 

 

KONVERZACE – angličtina, němčina, francouzština, španělština 

a ruština 

Nabízí možnost udržet svoje jazykové znalosti v rámci konverzace 

se zahraničními či českými dobrovolníky v angličtině, němčině, 

francouzštině, španělštině a ruštině. 

Komu je určeno: seniorům 

Lektoři:  evropští dobrovolníci z programu Evropského sboru solidarity, 

rodilí mluvčí na němčinu, španělštinu a ruštinu a lektorka 

francouzského jazyka PhDr. Věra Dvořáková 

Kdy probíhá:  

pondělí  13:00–14:00 hod.  ruština 

středa  9:45–10:45 hod.  angličtina 

   11:00–12:00 hod.  němčina 

čtvrtek  9:15–10:15 hod.  francouzština 

10:30–11:30 hod. němčina 

11:45–12:45 hod.  angličtina 

13:15–14:15 hod.  španělština 

Kapacita: volná místa budou známa po zápisech pro stávající klienty 

Účastnický poplatek: zdarma 



U koho získáte podrobné informace k nabízeným jazykovým aktivitám: 

Jazykové kurzy AJ, NJ a konverzace ve FJ: 

Bc. Jakub Kladiva, tel.: 373 312 374, mob. 736 489 754,  
e-mail: kladiva@totemplzen.cz  

Konverzace v AJ, Nj a ŠJ: 

Bc. Petra Kutišová, tel.: 373 312 374, mob. 732 343 947,  
e-mail: kutisova@totemplzen.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Kompletní nabídka TOTEMových aktivit je k dispozici na webových 

stránkách www.totemplzen.cz nebo na požádání v papírové podobě 

v prostorách TOTEM, z.s., Kaznějovská 51, Plzeň.  
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