
Pravidelné čtvrtky s TOTEMem v Kontaktním místě pro seniory  
Městský obvod Plzeň 3 ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. si vás  

dovoluje pozvat do Kontaktního místa pro seniory (sady Pětatřicátníků 1, Plzeň). Kapacita na všechny  

uvedené aktivity je omezená, rezervujte si své místo včas na tel. čísle 602 655 435 nebo na e-mailu  

markova@plzen.eu. Těšíme se na vás.  

 

2.6.2022  10:00 – 11:30 hod Zmizelá Radbuza II. 

Srdečně zveme na komentovanou procházku podél řeky Radbuzy ve společnosti Jana Hajšmana, jehož velkou láskou je mimo jiné historie. Je 

spoluautorem knih z oblasti regionální historie, archeologie, turistiky, přírody a plzeňského dialektu.  Při druhé vycházce budeme pokračovat od 

Papírenské lávky až k Malostranskému mostu v Doudlevcích (bus č. 30, trolejbus č. 10 a 13), délka 2,5 km. Při vycházce se seznámíme s proměnami 

řeky Radbuzy a jejího nejbližšího okolí a její podobou před regulací. Objevíme místa, kde bývaly plovárny, loděnice, přívozy, nejstarší plzeňská ZOO, 

jak vypadaly staré mosty a továrny...  Sraz na zastávce tramvaje č.1 a 2 Mikulášské náměstí (tedy na Slovanské). 

 

23.6.2022  10:00 – 12:00 hod Setkání pro seniory Kontaktního místa v parku Miroslava Horníčka 

Srdečně zveme na společné setkání všech seniorů, kteří se ještě před létem chtějí potkat, pobýt, užít si krásný prostor parku Miroslava Horníčka. 

Máte-li chuť, přineste s sebou nějakou kousek studeného občerstvení na společný „piknikový“ stůl. Jako součást programu nabídneme drobné 

aktivity navazující na náš společný roční program. Na setkání s vámi se těší Petra Bláhová, která program pro Kontaktní místo připravuje, ale také 

někteří z lektorů, se kterými jste se potkávali. Sraz v parku Miroslava Horníčka (zadní trakt budovy ÚMO Plzeň 3). 

 

Další program pro vás budeme plánovat tak, aby si našel každý svůj prostor a téma. Jak ten, kdo se chce potkávat s přáteli, něco nového se dozvědět, 

procvičit si tělo i potěšit na duši. Program na webu umo3.plzen.eu v záložce Kontaktní místo pro seniory.  

Nabízený program se uskuteční pouze v případě, pokud to umožní aktuálně platná mimořádná opatření. 

 

 


