
 

ČERVEN 2020 

4. 6. 10:00 Meditační zahrada v Plzni Doudlevcích 
Vycházka 

 

11. 6. 10:00 Minigolf v Borském parku 
Sportovní dopoledne 

 

17. 6. 14:00 Koloběžkování na Nové Hospodě 
Vyjížďka 

 

24. 6. 15:00 Piknik 
Společné posezení 

 

A ještě navíc… 

po domluvě  Individuální procházky a posezení  

Pozvánka na léto… 

13. až 17. 7. 
24. až 28. 8. 

 Letní příměstské tábory  
v TOTEMu Nová Hospoda 

 

 



 

ČERVEN 2020 

4. 6. 2020 | 10:00 
Meditační zahrada  
v Plzni Doudlevcích 
Vycházka 
Vydejme se společně na prohlídku Meditační 
zahrady s Památníkem obětem zla v Plzni 
Doudlevcích. Zahradu vybudoval Luboš Hruška, 
bývalý politický vězeň. S pracemi začal v roce 1960, 
postupně vykácel všechny ovocné stromy a začal 
pěstovat stovky okrasných jehličnanů a dalších 
vzácných dřevin. Tím vznikla ojedinělá zahradní 
architektura ve stylu anglického parku se dvěma 
okrasnými jezírky. Součástí Památníku je také 
Křížová cesta, která byla vytvořena v letech 1986 
až 1991 ak. sochařem Romanem Podrázským, 
a kaple zasvěcená sv. Maxmiliánu Kolbemu. Bližší 
informace při přihlášení. 

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

11. 6. 2020 | 10:00 

Minigolf v Borském parku 
Sportovní dopoledne 
Srdečně zveme všechny příznivce minigolfu 
do areálu Miniatur golf clubu Plzeň, který se 
nachází v Borském parku. Minigolf nabízí 22 drah, 
možnost zapůjčit si veškeré potřebné náčiní 
(golfové hole, míčky) a věříme, že se budeme moct 
i občerstvit na zahrádce klubové hospůdky. 
Přidejte se k nám, užijeme si společně radost ze hry 
a pohybu v krásném přírodním prostředí Borského 
parku. Poplatek 70 Kč za zapůjčení hole a míčků.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

17. 6. 2020 | 14:00 

Koloběžkování  
na Nové Hospodě 
Vyjížďka  
Koloběžky dnes už zdaleka nejsou výsadou dětí. 
Na koloběžkách jezdí čím dál více dospělých, 
skutečně napříč všemi generacemi. Srdečně zveme 
na vyjížďku, která začíná v areálu TJ Sokol Nová 
Hospoda. Užijeme si společně příjemné odpoledne, 
zdravý pohyb a třeba i následné posezení na 
zahrádce místní restaurace Sokolovna. Poplatek 50 
Kč zahrnuje zapůjčení koloběžky a helmy.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

 

 

24. 6. 2020 | 15:00 

Piknik 
Společné posezení 
Čas strávený společně s rodinou nebo kamarády 
a přáteli je velice často spojený s prostřeným 
stolem. Sejděme se i my u společného stolu, 
buďme spolu. Stejně jako v loňském roce i letos 
pořádáme v TOTEMu Nová Hospoda piknik 
na závěr školního roku, byť ten letošní školní rok je 
poněkud nestandardní. Přineste drobné 
občerstvení pro sebe i své přátele, vybavte se 
pohodlným oblečením, ale hlavně – nezapomeňte 
vzít s sebou dobrou náladu a pohodu. Už teď se 
těšíme na ochutnávání donesených dobrot, 
klábosení, sdílení receptů, odpočinek a radost 
ze spolubytí. Bližší informace při přihlášení.  

Určeno pro širokou veřejnost | Rezervace nutná 

A ještě navíc… 

Individuální procházky 
a posezení 
V této složité době je někdy velmi úlevné projít se, 
moct si s někým popovídat, sdílet s ním své obavy, 
starosti, ale i radosti. Srdečně zveme k těmto 
setkáním s pracovnicí TOTEMu Nová Hospoda 
Martinou Červenkovou. Pro setkání je třeba se 
předem telefonicky objednat na tel. čísle 
777 343 692. Setkání budou probíhat v areálu 
TJ Sokol Nová Hospoda, příp. jinde dle domluvy, 
a to vždy v souladu s preventivními bezpečnostními 
opatřeními spojenými s aktuálním děním.  

Určeno pro seniory | Rezervace nutná 

Pozvánka na léto… 

13. 7.–17. 7. a 24. 8.–28. 8. 2020 

Letní příměstské tábory 
v TOTEMu Nová Hospoda 
I v letošním roce pro vás máme nabídku letních 
příměstských táborů v TOTEMu Nová Hospoda. Loni 
jsme se měli skvěle, tak se k nám letos přidejte! Moc 
se těšíme.  

Více informací a přihlášení: Martina Červenková, 
tel.: 777 343 692, novahospoda@totemplzen.cz 

Určeno pro děti | Rezervace nutná 

mailto:novahospoda@totemplzen.cz

