VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Baobab

Sport a pohyb

PROSINEC ´19
FLORBAL

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393

FOTBAL
s Alešem

Tělocvična ZŠ
Horáčkova 1100

Pondělí
16:15 - 17:15
nekoná se 23. a 30.12.
Neděle
19:00 - 20:00

CESTOVATELSKÝ KLUB
TRAVELLER

Sraz na vlakovém
nádraží v Praze

Popis výletů najdete
na další stránce.

VYCHÁZKY PO PRAZE

Sraz podle trasy

Popis vycházek najdete
na další stránce.

zdarma

NOVÝ ZÁJEMCE SE MUSÍ
HLÁSIT PŘEDEM NA

Ateliér
Baobab z.s.

Pondělí
14:00 - 18:00

30 Kč /
lekce

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA MALOVÁNÍ

Ateliér
Baobab z.s.

Úterý
16:00 - 18:00
nekoná se 17. a 31.12.

zdarma

s Janem Hondlem
JE TŘEBA SE HLÁSIT
PŘEDEM NA 776 241 058

Ateliér
Baobab z.s.

Středa
18:00 - 20:00

zdarma

ŠACHY

Ateliér
Baobab z.s.

Čtvrtek
18:00 - 19:30

20 Kč /
lekce

Kuchyňka
Baobab z.s.

3.12. a 17.12.
18:00

zdarma

s Filipem

s Martinem

s Františkem

PLENÉR s Tomášem

50 Kč /
lekce
40 Kč /
lekce
Veškeré
náklady si
platí každý
sám

Tvorba a hry

tomas.herna@baobab-zs.cz

s Lucií

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA DIVADLO LSD

hondlova@seznam.cz

s Františkem

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA STUDENT
s Martinem

Angličtina a PC kurzy v roce 2019 v Baobabu neprobíhají.

Výlety Traveller
Sobota 14. prosince 2019

Předvánoční výlet do Jihlavy - NENÁROČNÝ VÝLET
Sraz: v 7:35 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. Vlak odjíždí v 8:03
hod. Pojedeme se podívat na Vysočinu do Jihlavy do ZOO, na adventní trhy a třeba můžeme
ještě navštívit muzeum Vysočiny v centru města. Pokud nám bude přát počasí, budeme se
procházet po městě, pokud nám nevyjde, můžeme si také sednout třeba na čaj. Na oběd zajdeme kolem po poledni po prohlídce ZOO, možností je zde mnoho. Do ZOO se od nádraží
svezeme trolejbusem, nachodíme jen po městě (a po ZOO) tolik, kolik budeme chtít. Z centra se
vrátíme také trolejbusem zpátky na vlak a do Prahy přijedeme před 20. hodinou.
S sebou: vhodné oblečení a obuv (bude zde určitě chladněji než v Praze), jídlo a pití na pauzy a
na cestu vlakem, rukavice, čepici, případně pláštěnku nebo deštník, foťák... Na jízdenky si připravte s IN25 250 Kč, s IN50 190 Kč (cena se může mírně lišit), do ZOO 100 Kč, do muzea 30 Kč,
na jízdenky na trolejbus 2 x 16 Kč.

Sobota 28. prosince 2019

Výlet do Ratají nad Sázavou - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET
Sraz: v 7:35 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. Pojedme vlakem,
odjezd 7:57 hod., do zastávky Mitrov a půjdeme si odpočinout od svátečního shonu do přírody
středního Posázaví. Asi po osmi kilometrech přijdeme do Ratají nad Sázavou, kde si občerstvíme v hospodě a projdeme se ještě kus na vlak do Malovid, odkud se vrátíme zpátky. Ujdeme
přibližně 14 kilometrů jen s mírnými převýšeními, do Prahy přijedeme do 18. hodin.
S sebou: kvalitní zimní obuv, teplé oblečení, dostatek jídla a pití na pauzy, k pití nejlépe termosku s čajem a láhev vody, čepici, rukavice, prosím povinně reflexní pásku, příp. deštník nebo
pláštěnku, foťák... Jízdné vyjde s průkazkou PID a IN25 na 167 Kč, s IN50 na 111 Kč.

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.

Vycházky

První vycházka: Přes Ladronku na Petřín

Kdy: Sobota 7.12.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce tramvaje Vypich
Kudy půjdeme: Vycházka volně navazuje na jednu z říjnových vycházek, kdy jsme poblíž obory
Hvězda skončili. Tentokrát u Hvězdy začneme (na tramvajové zastávce Vypich) a vydáme se na
východ parkem Ladronka. Zde se nachází nejdelší dráha na kolečkové bruslení v Praze (měří 4,2
km a je osvětlená!) a discgolfové hřiště. Asi po třech kilometrech dojdeme ke Strahovskému
stadionu a podél něj zamíříme k vrchu Petřín. Zde na nás dýchne bohatá historie hlavního města a parkem zvolna sestoupíme dolů na Újezd, kde vycházku ukončíme u tramvajové zastávky.
Celkem ujdeme asi 5,5 kilometru a nebudeme vůbec stoupat, trasa bude po rovině nebo klesající (při sestupu z Petřína poměrně prudce).

Druhá vycházka: Na Vítkov a do Karlína

Sobota 28.12.2019 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na Hlavním nádraží u piána (před odjezdovými tabulemi „nahoře“, u občerstvení Burger King)
Kudy půjdeme: Poslední letošní vycházku začneme přímo na hlavním nádraží v Praze. Projdeme parkem před stanicí (kterému se říká – podle lesa, kde působil Robin Hood – Sherwood)
a napojíme se na cyklostezku a stezku pro pěší, která vznikla ze zrušené železniční trati. Viděl
jsem sice u průchodů na nástupiště cedule, že se připravuje přímý průchod (a nemuseli bychom
tedy obcházet přes Sherwood), ale nevím, zda již bude v provozu. Přejdeme po mostě přes
rušnou Husitskou ulici a vyškrábeme se nahoru podívat k Památníku národního osvobození
a soše Jana Žižky nahoře na Vítkově, což ale znamená asi 60 výškových metrů. Za odměnu si
ale budeme moci užít parádní výhled na Prahu. Asi po třech kilometrech dojdeme na Ohradu,
sejdeme dolů k Invalidovně a budeme pokračovat dále do Karlína. Vycházku ukončíme u stanice
tramvaje a metra Křižíkova, celkem ujdeme 5,5 kilometru.

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

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

Pozvánka
SLUŽBA AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ SEMINÁŘE:

1. SEMINÁŘ „Zotavení“
PROBĚHNE DNE: 10.12. od 9:30 – 12:00h
KOMU JE URČEN: všem lidem se zkušeností s duševním onemocněním
CÍL PROGRAMU: je představit účastníkům interaktivní formou koncept
zotavení. Modul představuje jednotlivé fáze procesu zotavení a význam
různých rolí v životě člověka. Seminář je koncipován jako prezentace s
následnou diskuzí.

2. BESEDA „Moje jméno není diagnóza“
PROBĚHNE DNE: 12.12. od 9:30 – 12:00h
KOMU JE URČEN: všem lidem se zkušeností s duševním onemocněním
CÍL PROGRAMU: je představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc.
Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Setkání je koncipováno jako moderovaná beseda, po které bude
následovat volná diskuze na téma duševní zdraví.
Místo konání: oba semináře proběhnou v prostorách Baobabu na adrese
Pujmanové 1219/8, Praha 4
Kapacita: je cca 15 lidí - 20 lidí.

Na program se hlaste předem Radce Laštovkové
na email: radka.lastovkova@baobab-zs.cz nebo na tel.: 603 259 000

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

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

METRO
PANKRÁC

Baobab KONTAKTY
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

Pokud máte zájem o některou aktivitu, přijďte v uvedeném termínu,
předem je nutné se hlásit jen na PLENÉR! Těšíme se na vás!

