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20. 7.  Klášter Chotěšov 
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LÉTO 2020 

21. 7. a 18. 8. 2020 | 10:00–11:30 

Trénování paměti 
Srdečně zveme na lekce Trénování paměti. Přijďte 
si zábavnou formou procvičit paměť, projděte 
s námi jednoduchá cvičení pro posílení 
koncentrace, pro rozvoj slovní zásoby, kreativity 
a myšlení. Užijete si příjemnou společnost, 
zavzpomínáte na doby dávné i nedávné a třeba se 
i něco nového dozvíte. Jednotlivými lekcemi vás 
provede Martina Červenková.  

Určeno pro širokou veřejnost  

20. 7. 2020  

Klášter Chotěšov 
Komentovaná prohlídka 
Pouhých 15 km od Plzně, v obci Chotěšov, se nachází 
národní kulturní památka Klášter Chotěšov. Bývalý 
klášter premonstrátek má za sebou pohnutou 
historii, tak jako mnohé z podobných historických 
staveb a areálů. Díky Spolku Klášter Chotěšov, který 
nabízí komentované prohlídky areálu, máme 
možnost dozvědět se o této unikátní památce 
spoustu informací z její dávné i nedávné historie. 
Po prohlídce kláštera můžeme společně poobědvat 
v nedaleké restauraci. Bližší informace 
při přihlášení. 

Vstupné 100 Kč / senioři 50 Kč | Rezervace nutná 

13. 8. 2020  

Z Nové Hospody do Vejprnic 
Vycházka 
Srdečně zveme na společnou procházku 
od klubovny TOTEMu Nová Hospoda do Vejprnic. 
Ve Vejprnicích si prohlédneme ojedinělou 
technickou památku, krytou dřevěnou lávku, která 
spojuje barokní faru s kostelem sv. Vojtěcha. Délka 
trasy je 3,2 km. Bližší informace při přihlášení. 

Rezervace nutná 

 

 

 

 

 

 

19. 8. 2020 

Plzeňské historické podzemí  
Komentovaná prohlídka 
Žijete v Plzni celý svůj život nebo spoustu let, 
a přesto jste ještě nenavštívili Plzeňské historické 
podzemí? Pak se přidejte k naší prohlídce, při které 
se vydáme labyrintem chodeb, sklepů a studní 
budovaných pod městem Plzeň už od 14. století. 
Dozvíme se, jak podzemí vznikalo a jak různorodé 
mělo využití. Nahlédneme i do každodenního 
života středověkých obyvatel města Plzně. 
Pro prohlídku doporučujeme pevnou obuv a teplé 
oblečení (v podzemí se i v létě pohybuje teplota 
kolem 6°C). Bližší informace při přihlášení. 

Vstupné 120 Kč / senioři 80 Kč | Rezervace nutná 

A ještě navíc… 

13.–17. 7. nebo 24.–28. 8. 2020 

Příměstský tábor  
v TOTEMu Nová Hospoda 
Chcete svým dětem zajistit pestrý prázdninový 
týden v Plzni? Přihlaste je na příměstský tábor 
v TOTEMu Nová Hospoda. Děti se mohou těšit 
na tvořivé dílny, sportovní aktivity na venkovních 
sportovištích nebo v tělocvičně, ukázky 
canisterapie, hry, výlety do okolí a mnoho dalšího. 
Cena 2.300 Kč, další sourozenec 2.100 Kč (zahrnuje 
zajištění programu, pronájem tělocvičny 
a venkovních sportovišť, vybavení, materiál, 
stravování, nápoje). Dotazy a přihlášky směrujte 
na email: novahospoda@totemplzen.cz nebo 
na tel.: 777 343 692.  

Určeno pro děti | Rezervace nutná 

mailto:novahospoda@totemplzen.cz

