
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Baobab

ZÁŘÍ 2019

FLORBAL 
s Filipem

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393

Pondělí 
16:15 - 17:15

ZAČÍNÁ 9. 9. 2019

50 Kč / 
lekce

FOTBAL
s Alešem

Tělocvična ZŠ
Horáčkova 1100

Neděle 
19:00 - 20:00

40 Kč / 
lekce

CESTOVATELSKÝ KLUB 
TRAVELLER  

s Martinem

Sraz na vlakovém  
nádraží v Praze 

Popis výletů najdete  
na další stránce. 

Veškeré 
náklady si 
platí každý 

sám
VYCHÁZKY PO PRAZE  

s Františkem
Sraz podle trasy Popis vycházek najdete  

na další stránce. zdarma

PLENÉR  
s Tomášem

Ateliér 
Baobab z.s.

Pondělí 
14:00 - 18:00

30 Kč / 
lekce

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA MALOVÁNÍ  

s Lucií

Ateliér 
Baobab z.s.

Úterý 
16:00 - 18:00 zdarma

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA DIVADLO LSD  

s manželi Hondlovými

Ateliér 
Baobab z.s.

Středa 
18:00 - 20:00 zdarma

ŠACHY  
s Františkem

Ateliér 
Baobab z.s.

Čtvrtek 
18:00 - 19:30

20 Kč / 
lekce

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA STUDENT  

s Martinem

Kuchyňka 
Baobab z.s.

13. 9. a 27. 9.
18:00 - 19:00 zdarma
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Angličtina a PC kurzy v roce 2019 v Baobabu neprobíhají.





Výlety Traveller

Kontakt:  Martin tel.: 737 810 246. Telefon je zapnutý již 2h před výletem  
a pak v průběhu celého dne, kdy výlet probíhá. 

Sobota 7. září 2019
Výlet za Miličínským lvem - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 8:00 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví (u směnárny).  
a od ní se vypravíme krajem zvaným České Sibiř. Cestou do Miličína, největší obce, kterou 
navštívíme, uvidíme například, bohužel zanedbané, budovy bývalých známých lázní. V Miličíně 
bude možnost rychlého občerstvení a dokoupení zásob. Z vesnice se vypravíme na kopec zvaný 
Kalvárie, kde se nachází kaple, křížová cesta, nebo třeba různé skalní útvary, jeden se nazývá 
Miličínský lev a prý zde hlídá příchod nepřátel od jihu, pokud by přišli, upozornil by na to blan-
ické rytíře. Dále půjdeme klidným krajem, převážně lesy, cestu ukončíme v Heřmaničkách, 
odkud se buď ihned vrátíme do Prahy nebo se ještě můžeme navečeřet či dát si něco k pití 
v hospůdce u nádraží, vrátíme se tedy buď před půl sedmou nebo dalším vlakem před půl 
devátou. Ujdeme necelých 17 kilometrů nepříliš náročným terénem.
S sebou: turistickou obuv, vhodné oblečení, kalhoty s dlouhými nohavicemi, případně 
pláštěnku nebo deštník, dostatek jídla a pití, k pití nejméně 2,5 litru tekutin, v Miličíně je jen ry-
chlé občerstevní na hlavní silnici, možnost najíst se v restauraci bude až na konci výletu dle naší 
vzájemné dohody, foťák... Jízdenky budou s průkazkou PID a IN25 stát 151Kč, s IN50 101 Kč.

Sobota 21. září 2019 - opakování odřeknutého výletu 
Výlet údolím Žlubineckého potoka - MÍRNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 7:50 hod. ve stanici metra “C” Vltavská u trafiky RELAY. 
Pojedeme vlakem, odjezd 8:05 hod., do stanice Kladno a pak autobusem do Malých Kyšic.  
Nejprve nás čeká nepříliš náročný výšlap na Vysoký vrch, na kterém můžeme vystoupat na 
dřevěnou rozhlednu s výhledy po okolí. Půjdeme téměř jen lesy východního okraje CHKO 
Křivoklát-sko a v druhé polovině cesty nás čeká cesta údolím Žlubineckého potoka, který opodál 
ústí do Berounky. Přijdeme do Nižboru a najíme se v nádražní restauraci herce Tomáše Haná-
ka, po jídle výlet ukončíme a pojedeme vlakem zpátky. Nachodíme asi 14 kilometrů jen mírně 
kopcovitým terénem, do Prahy se vrátíme krátce před 17. hodinou. S sebou: dobrou turistickou 
obuv a vhodné oblečení, dlouhé kalhoty, pokrývku hlavy, příp. deštník nebo pláštěnku, jídlo 
a pití, k pití nejméně 2,5 litru tekutin, v případě veder více, na pozdní oběd zajdeme na konci 
výletu kolem 15. hodiny, foťák... na jízdné si s průkazkou PID a IN25 připravte 91Kč, s IN50 61Kč, 
na autobus 25Kč, vstup na rozhlednu je volný.



Vycházky

První vycházka: Z Uhříněvsi do Petrovic okolo Dobré vody

Kdy: Sobota 7.9.2019 odpoledne
Sraz: v 15:00 na vlakové zastávce Praha – Uhříněves (já přijedu vlakem ve 14:55)
Kudy půjdeme: Hned u nádraží v Uhříněvsi se napojíme na zelenou turistickou značku, po které 
se vydáme směrem k Pitkovicím. Po necelých dvou kilometrech dojdeme k přírodnímu parku 
Botič-Milíčov a podél Botiče budeme pokračovat k Hostivařské přehradě po naučné stezce. Zde 
je na místě varování, že nejspíš půjdeme po nezpevněných cestách více či méně rozbahněným 
terénem, takže se dá očekávat ušpinění bot. Doporučuji tedy tedy, abyste s tím počítali a zvolili 
vhodnou (sportovní) obuv. Asi po pěti kilometrech dojdeme k Hostivařské přehradě a podél 
jejího břehu dorazíme k dřevěnému vyhlídkovému molu (odkud se dá pozorovat vodní ptactvo). 
Odtud pak vystoupáme do Horních Měcholup, kde vycházku ukončíme u autobusové zastávky 
Řepčická, ze které je dobré dopravní spojení na metro. Celkem ujdeme asi 7,5 kilometru.

Druhá vycházka: Ze Stodůlek na Barrandov

Kdy: Sobota 21.9.2019 odpoledne
Sraz: v 15:00 na zastávce metra Stodůlky (u štípátek lístků)
Kudy půjdeme: Po modré turistické značce zamíříme k jihu, kde projdeme okolo Skanzenu 
Řepora (ten je ale nyní dlouhodobě uzavřen) do Prahy – Řeporyj a asi po dvou kilometrech 
dojdeme na Řeporyjské náměstí. Zde se napojíme na naučnou stezku a vydáme se do Dale-
jského údolí. Podél potoka a (poměrně málo využívané) železniční trati budeme pokračovat, až 
po necelých šesti kilometrech dojdeme do Prahy-Holyně. Budeme se držet i nadále východního 
směru a okolo aquaparku dojdeme na konečnou zastívku tramvaje Sídliště Barrandov, kde vy-
cházku ukončíme. Celkem ujdeme asi 7 kilometrů.

Co s sebou: Pohodlné boty a oblečení, pití, svačinu, peníze na občerstvení.

Kontakt: František (lektor šachů), tel. 607 218 462, email: frantisek@p7.cz



Pozvánky do všech aktivit
a novinky můžete sledovat:
web: www.baobab-zs.cz
facebook: Baobab z.s.

Pokud máte zájem o některou aktivitu, přijďte v uvedeném termínu,  
není třeba se hlásit! Těšíme se na vás!

METRO
PANKRÁC

Baobab KONTAKTY

Organizace Baobab z.s. sídlí na adrese 
Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00

Jak najít Baobab z.s.?

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Tel.: +420 777 576 855 
volnocasy@baobab-zs.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE
AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Bc. Radka Laštovková; Tel.: +420 603 259 000; radka.lastovkova@baobab-zs.cz

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB
Mgr. Michaela Schrollová; Tel.: +420  604 562 575; centrum@baobab-zs.cz

SLUŽBA STUDENT
Mgr. Michaela Matušková; Tel.: +420 739 310 357; student@baobab-zs.cz


