
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Baobab

ŘÍJEN 2019

FLORBAL 
s Filipem

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393

Pondělí 
16:15 - 17:15

7. a 28.10. NEPROBÍHÁ

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

NOVĚ JE TŘEBA SE HLÁSIT 
PŘEDEM NA

tomas.herna@baobab-zs.cz

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

1.10. NEPROBÍHÁ
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.

8. 10. a 22. 10.
19:00 zdarma
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Angličtina a PC kurzy v roce 2019 v Baobabu neprobíhají.





Výlety Traveller

Kontakt na Martina Kunce:  email: vylety@baobab-zs.cz; tel.: 737 810 246. 
Telefon je zapnutý již 2h před výletem a pak v průběhu celého dne, 

kdy výlet probíhá. 

Sobota 5. října 2019
Výlet do Hluboké rokle - NÁROČNÝ VÝLET

Sraz:  v 7:30 na Masarykově nádraží přímo pod velkou odjezdovou tabulí před nástupišti 
(pokladny jsou přesunuty).  
Pojedeme vlakem, odjezd 7:47 hod., do zastávky Živonín na Mladoboleslavsko. Budeme se 
procházet zalesněnými údolími zpravidla bez vodních toků, zvanými zde rokle či doly, půjdeme 
tak například Radouňským dolem nebo Hlubokou roklí. Oběd nás čeká kolem poledne v restau-
raci v Mělnickém Vtelnu, zpátky do Prahy pojedeme nejprve místním autobusem a poté vlakem 
z Mladé Boleslavi, návrat bude, podle vlaku, který stihneme, mezi půl sedmou a půl devátou. 
Nachodíme asi 21 kilometrů mírně kopcovitým terénem.  
S sebou: vhodné podzimní oblečení a turistickou obuv, případně pláštěnku či deštník, povinně! 
si prosím vezměte reflexní pásku, dále jídlo a pití na pauzy, na oběd zajdeme kolem poledne, 
foťák... Jízdné za vlak ČD bude přibližně stát s IN25 124 Kč, s IN50 83 Kč, na autobus si připravte 
12 Kč, za určitých okolností můžeme jet zpět vlakem jiného dopravce, kde by bylo jízdné mírně 
vyšší.

Sobota 19. října 2019
Výlet do Blatné - NENÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 7:10 hod. na nádraží Praha-Smíchov v hale naproti pokladnám. Pojedeme vlakem, 
odjezd 7:31 hod., do Blatné. Prohlédneme si nádherný zámek, který stojí na ostrově uprostřed 
rybníka a projdeme se zámeckým parkem, kde volně pobíhá zvěř, zejména daňci. Najíme se v 
restauraci a po obědě se projdeme asi 3 kilometry na zastávku Bezdědovice, ze které se vlakem 
vrátíme do Prahy. Do Prahy přijedeme krátce po půl páté.  
S sebou: vhodnou obuv a oblečení, půjdeme téměř jen po městě nebo po zpevněných cestách, 
případně deštník nebo pláštěnku, reflexní pásku, jídlo a pití do vlaku a na přestávky, na oběd 
zajdeme po prohlídce zámku při procházce po městě, foťák... Na vlak si připravte s IN25 231 Kč, 
s IN50 161 Kč. Vstupné na zámek činí 120 Kč plné / 90 Kč snížené, to platí i pro invalidní důcho-
dce - pokud chcete slevu, vezměte si s sebou také doklad o pobírání důchodu od ČSSZ.



Vycházky

První vycházka: Z Hloubětína na Střížkov přes sad Klíčov
Kdy: Neděle 6.10.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Hloubětín (u štípátek lístků)
Kudy půjdeme: Vycházím tentokrát vstříc případným zájemcům o výlety s Travellerem (který bývá v sobotu) a 
zvolil jsem nedělní termín a dřívější začátek ve 14:00. Vydáme se na severozápad přes Sídliště Hloubětín (bohu-
žel nás zde čeká nepříliš hezký asi 200 metrů dlouhý úsek podél frekventované silnice). Asi po kilometru podej-
deme železniční trať a vydáme se na západ, kde podél výrazného teplovodního potrubí asi po dvou kilometrech 
dojdeme do sadu Klíčov. Sad je v poměrně špatném stavu, ale postupně probíhá jeho obnova. S trochou štěstí 
si tam budeme moci ještě utrhnout nějaké to jablíčko či hruštičku. Navíc má sad zajímavou atmosféru, protéká 
jím potok, který se místy ztrácí. Sadem projdeme ke Klíčovskému parku a i nadále se budeme držet západního 
směru. Plynule přejdeme do městské části Prosek, odkud budeme mít Prahu jako na dlani. Vycházku ukončíme 
v okolí stanice metra Střížkov, celkem ujdeme asi 6 kilometrů. Cestou půjdeme do několika mírných kopců, ale 
celkově nenastoupáme víc než 100 výškových metrů (což odpovídá celkovému stoupání lehce pod 2%).

Druhá vycházka: Z Dejvic přes Stromovku a přívozem do Troji a Kobylis 
Sobota 19.10.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Dejvická (u štípátek lístků výstup směr Vítězné náměstí)
Kudy půjdeme: Zamíříme na severovýchod a po necelém kilometru dojdeme k parku Willyho Brandta, kterým 
protéká malý potůček. Okolo bývalého nádraží Praha-Bubny projdeme do Stromovky, kam dorazíme asi po 1,5 
kilometru. Podél železnice procházející Stromovkou dojdeme na Císařský ostrov, kde se nalodíme na přívoz. Ten 
zajišťuje spojení místo bývalé Trojské lávky, která se zřítila 2.12.2017. Zatím budeme mít v nohách asi 3 kilome-
try. Po úspěšném vylodění budeme pokračovat severním směrem a okolo Trojského zámku projdeme k naučné 
stezce okolo Botanické zahrady. Budeme se jí držet a po necelých dvou kilometrech (od vylodění) dorazíme k 
přírodní památce Velká skála, projdeme k Čimickému háji a dojdeme k zastávce (autobusu a tramvaje) Vozovna 
Kobylisy, kde vycházku ukončíme. Celkem to tentokrát vychází na 3 kilometry, pak přívoz a pak něco lehce přes 
4 kilometry, s tím, že ve druhé části vycházky budeme poměrně stoupat (150 výškových metrů). Trasu lze v 
případě špatného počasí zkrátit.

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,  
předem je nutné se hlásit jen na PLENÉR! 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


