
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
Baobab

LISTOPAD ´19

FLORBAL 
s Filipem

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393

Pondělí 
16:15 - 17:15

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
NOVÝ ZÁJEMCE SE MUSÍ 

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 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.

5.11. a 19.11. 
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 9. listopadu 2019
Výlet na Drábské světničky a Valečov - MÍRNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz:   7:30 hod. na Masarykově nádraží před nástupišti přímo pod odjezdovou cedulí. 
Pojedeme vlakem, odjezd 7:47 hod., do zastávky Březina nad Jizerou. Tentokrát si uděláme 
kratší výlet do Českého ráje za zříceninami skalních hradů. Během výletu, který bude asi 12 
km dlouhý, uvidíme postupně zříceniny Drábské světničky, Klamorna a Valečov, na posled-
ně zmíněném hradě nás čeká prohlídka. Ze skal sejdeme do Mnichova Hradiště, najíme se v 
restauraci a pojedeme vlakem zpátky, do Prahy přijedeme asi mezi 18. a 19. hod.
S sebou: dobrou turistickou obuv a vhodné oblečení, dle počasí deštník nebo pláštěnku, čepici 
a rukavice, jídlo na celý den, na jídlo zajdeme kolem 15. hodiny, k pití nejlépe termoska s čajem 
a láhev vody, foťák. Jízdné vyjde s PID a IN25 na 166 Kč, s IN50 na 111 Kč, vstup na hrad Valečov 
činí 50 Kč.

Sobota 23. listopadu 2019
Výlet k Bohdanečskému rybníku - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 8:35 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. 
Pojedeme rychlíkem, odjezd 8:58 hod., do Pardubic a od nádraží trolejbusem na konečnou do 
Lázní Bohdaneč. Nejprve se naobědváme v restauraci v Bohdanči a půjdeme se podívat do NPR 
Bohdanečský rybník, z pozorovatelny na jeho břehu můžeme sledovat ptactvo. Dále půjdeme 
rovinatým krajem mezi řekami Labem a Cidlinou. Za obcí Rohoznice uvidíme v lese schovaný 
Klechtávecký rybník a nedaleko něj neudržovaný lovecký zámeček, stavěný v romantickém 
stylu. Ze zastávky Kratonohy se vrátíme do Prahy, kam přijedeme do 17:00 hod. Celkem ujdeme 
asi 16 km. 
S sebou: dobrou obuv, vhodné oblečení, reflexní pásku, příp. pláštěnku nebo deštník, čepici 
a rukavice, dostatek pití a jídla na pauzy, k pití nejlépe termoska s čajem a láhev vody, foťák... 
Vlak bude stát s IN25 230 Kč, s IN50 154 Kč, jízdenka na trolejbus 19 Kč - připravte si prosím 
drobné do automatu.



Vycházky

První vycházka: Z Lužin do Motola
Kdy: Sobota 2.11.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Lužiny (u štípátek lístků)
Kudy půjdeme: ohlédnout keltský stromový kalendář, na který se moc těším. Doufám, že stro-
my nebudou ještě opadané! Dále se budeme držet severního směru, po pravé straně budeme 
mít kopec Makču Pikču (kdo by si byl pomyslel, že se na vycházce v Praze dostaneme až do Jižní 
Ameriky). Stočíme se trochu západním směrem, nadejdeme rušnou Rozvadovskou spojku a 
dojdeme k vodní retenční nádrži s roztomilým jménem Brouček. To už budeme mít v nohách 
přes dva a půl kilometru. Podejdeme železniční trať a prohlédneme si lesopark okolo Kremato-
ria Motol, načež asi po 4 kilometrech dorazíme k přírodní památce Kalvárie v Motole. Projdeme 
Aktivním lesoparkem Řepy, kde se stočíme k východu. Vycházku ukončíme u metra Nemocnice 
Motol, celkem ujdeme asi 6,5 kilometru se dvěma mírnými stoupáními.

Druhá vycházka: Rozhledna Doubravka a Kyjský rybník
Sobota 30.11.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Rajská zahrada (u štípátek lístků blíže k zastávce autobusu)
Kudy půjdeme: Zamíříme na jihovýchod, pokocháme se pohledem na rybík Aloisov a budeme 
pokračovat dál směrem k rozhledně Doubravka, kam dorazíme po jednom a půl kilometru. 
Zájemci budou moci vystoupat nahoru (98 schodů, 20 metrů)a užít si krásný výhled do blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Až se vynadíváme, sestoupíme ke Kyjskému rybníku a kolem něj přejdeme 
do Hloubětína. Zde je hned několik pamětihodností (přírodní památka Pražský zlom, kostel 
svatého Jiří a zámek Hloubětín), vycházku ukončíme u metra Hloubětín. Celkem ujdeme něco 
přes 5 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,  
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


