
  Seniorský senát  

města České Budějovice  
 

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015  

 9. 10 .2015 v Plzni 

Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů  

na setkání seniorů v Plzni 

Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB pro členy a další aktivní seniory města 

(zástupci Klubu Aktiv – sdružuje 300 členů a Svazu důchodců z Českých Budějovic – 

sdružuje 900 členů) prezentaci své činnosti v rámci Třetího festivalu aktivních seniorů 

v mezigeneračním centru TOTEM-RDC (regionální dobrovolnické centrum) v Plzni.  

Hlavním cílem návštěvy klubu TOTEM-RDC bylo získat poznatky z činnosti této instituce, 

která je v rámci ČR považována za „vzorovou“ a inspirovat se pro zvýšení kvality činnosti 

provozovanou městem ve prospěch seniorů z Č. Budějovic 

Návštěva Plzně byla zahájena prohlídkou moderní budovy Plzeňského divadla a radnice. 

Následně jsme navštívili sídlo spolku TOTEM RDC. Totem-RDC původně vznikl jako 

dobrovolnické centrum. Časem se činnost přizpůsobila potřebám klientů a v současné době je 

významnou součástí činnosti centra zejména podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit, 

seniorů, jejichž cílem je rozvoj a udržení psychických i fyzických sil starších občanů města.  

Činnost Totemu představila ředitelka paní Vlasta Fajfrlíková. Jedná se o velmi různorodé 

aktivity. V oblasti dobrovolnictví např. čtení dětem v nemocnici, doprovodné služby 

potřebným osobám (s handicapem), hlídání dětí v rodinách, kterých se senioři aktivně účastní. 

Dále se senioři mohou zapojit do různých kulturních, výtvarných a vzdělávacích kurzů, 

účastnit se sportovních aktivit. 

Pro zájmové, vzdělávací, sportovně relaxační a společenské aktivity má Totem zázemí ve 

zrekonstruované budově, která vytváří důstojné zázemí ať už pro dobrovolníky, zaměstnance 

ale především pro klienty seniory. V budově o třech podlažích je dostatečný prostor pro 

několik učeben, keramickou dílnu, společenský a přednáškový sál, relaxační služby pro 

seniory i vlastní zázemí pro zaměstnance. 

Činnost Totemu je významně podporovaná Magistrátem města Plzně. Díky tomu mohou 

činnost zajišťovat placení zaměstnanci na velmi dobré úrovni a v rozsahu dostatečném jak pro 

město Plzeň tak i nejbližší okolí krajského města.  

S Městem Plzeň Totem spolupracuje také při přípravě nových aktivit na základě monitoringu 

klientských potřeb občanů města. Finanční dotace MM Plzeň a městských obvodů v rámci 

vícezdrojového financování Totemu činí cca 1,5 milionu Kč. 

Tato zpráva obsahuje fotografickou dokumentaci z plzeňské návštěvy. Dále je pořízena 

obsahová dokumentace činnosti TOTEM-RDC, včetně finančního zajištění. Velice důležitým 

zjištěním je skutečnost, že tato instituce neustále modernizuje pojetí a zaměření své práce a nyní 

kupř. usiluje o to, stát se mezigeneračním centrem a překračovat vžitou představu, že senioři 

jsou pouze jakousi izolovanou skupinou, ke které je nutno i takto přistupovat. 
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Vzhledem k tomu, že v Č. Budějovicích žije 23 000 spoluobčanů ve věku nad 60 let, stojí za 

úvahu, jestli by nebylo možno, lépe využívat potenciál, který tato nepřehlédnutelná skupina 

obyvatelstva představuje. 

Závěr: 

Seniorský senát MM ČB, proto uvažuje o možnosti, že navrhne vedení města varianty, jakým 

způsobem by bylo možné činnost seniorů zkvalitňovat a rozšiřovat, neboť senioři mimo jiné 

představují v Č. Budějovicích významný potenciál, jak z hlediska kulturního, společenského, tak i 

politického. Seniorský senát přivítá možnost některých z politických stran, aby se seniorský projekt 

stal součástí volebního programu.  

Z tohoto důvodu seniorský senát žádá p. Kubešovou, která dosud vyřizovala administrativní záležitosti 

spojené se seniorským senátem, aby tento zápis byl distribuován členům rady, případně zastupitelstvu 

města Č. Budějovic. 

 

 

 

 

 

Odjezd účastníků od českobudějovické radnice 

 

Prohlídka Nového divadla v Plzni 
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Přesun k sídlu TOTEM RDC 

 

Budova TOTEM RDC 



  Seniorský senát  

města České Budějovice  
 

 

Přivítání paní ředitelkou Fajfrlíkovou 

 

Promítací sál 

  

 

Interiér budovy 

 

Jazyková učebna I. 

 

Kosmetický salon 

 

Pedikúra, manikúra 
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Keramická dílna 

 

Keramická dílna 

 

Keramická dílna 

 

Výrobky seniorů 

 

Interiér vyzdobený výtvarnými díly seniorů 

 

Terasa 

 

Hlavní společenský sál 

 

Promítací sál 
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Velká tělocvična 

 

Malý cvičební sál 

 

Prohlídka Plzně 

 

Prohlídka Plzně 

 

Vystoupení tanečního souboru Slunečnice 
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Zápis vyhotovil: PhDr. Jaromír Schel 

Fotografie pořídila: Marie Ludvíková 

 

V Č. Budějovicích 2.11. 2015 

   


