
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Baobab
LEDEN 2020

FLORBAL 
s Filipem

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393

Pondělí 
16:15 - 17:15

Nekoná se 6.1.2020.

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

NOVÝ ZÁJEMCE SE MUSÍ 
HLÁSIT PŘEDEM 

tomas.herna@baobab-zs.cz

30 Kč / 
lekce

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA MALOVÁNÍ  

s Lucií

Ateliér 
Baobab z.s.

Úterý 
16:00 - 18:00 zdarma

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA DIVADLO LSD  

s Janem Hondlem

Ateliér 
Baobab z.s.

Středa 
18:00 - 20:00

JE TŘEBA SE HLÁSIT 
PŘEDEM 776 241 058 
hondlova@seznam.cz

zdarma

ŠACHY  
s Františkem

Ateliér 
Baobab z.s.

Čtvrtek 
18:00 - 19:30

Nebudou 23.1.2020.

20 Kč / 
lekce

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA STUDENT  

s Martinem

Kuchyňka 
Baobab z.s.

21.1.2020
18:00 zdarma

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
DĚJINY KULTURY  

s Ivanou

Ateliér 
Baobab z.s.

Středa
14:00 - 16:00

Začíná 8.1.2020.
zdarma

KURZ MALBY A KRESBY 
s Markétou

Ateliér 
Baobab z.s.

Pátek
16:00 - 18:00

Začíná 10.1.2020.
zdarma
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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 10. ledna 2020
Tradiční zimní přechod přes Brdy zase jinudy - MÍRNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 10:00 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví (u směnárny). Pojedeme vlakem, 
odjezd 10:24 hod., do zastávky Klínec a od ní vyrazíme přes okraj Brd, zvaných zde Hřebeny. Po 
přibližně 7 kilometrech budeme mít nenáročné kopce za sebou a projdeme se ještě kolem Ber-
ounky a přes železniční most do Černošic, ze zastávky Černošice-Mokropsy se vrátíme vlakem 
zpět do Prahy. Tam přijedeme asi kolem 16:00 hod., celkem nachodíme asi 10 kilometrů. Na 
jídlo zajdeme dle vzájemné dohody v Černošicích. 

S sebou: kvalitní zimní obuv a oblečení, rukavice a čepici, případně deštník nebo pláštěnku, jíd-
lo a pití na pauzy, k pití nejlépe termosku s čajem a láhev vody, prosím povinně reflexní pásku, 
foťák... Na jízdenky ČD si s průkazkou PID připravte s IN25 37 Kč a s IN50 25 Kč.
 
Sobota 25. ledna 2020
Výlet do Děčína - NENÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 8:20 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví (u směnárny). Pojedeme vlakem, 
odjezd 8:47 hod., do Děčína. Prohlédneme si menší děčínskou ZOO a celkem nedávno opravený 
zámek, který je otevřený celoročně. Najíme se v restauraci a po procházce podle naší chuti a 
nálady se vrátíme do Prahy, můžeme se třeba projít k soutoku Labe a Ploučnice, který se ve 
městě nachází. Vrátíme se po 17. hodině, budeme se pohybovat jen po městě.

S sebou: vhodné zimní oblečení a obuv, čepici, rukavice, případně deštník nebo pláštěnku, jídlo 
a pití na cestu vlakem a na pauzy, foťák... Jízdné vyjde s IN25 na 292 Kč, s IN50 na 196 Kč (ceny 
za vlak jsou přibližné).



Vycházky

První vycházka: Pankrác, Podolí a Zelený pruh
Kdy: Sobota 11.1.2020 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Pankrác u štípátek lístků 
Kudy půjdeme: Z Pankráce se vydáme západním směrem, projdeme kolem obchodního cen-
tra Arkády a parkem projdeme na Kavčí hory, kde sídlí Česká televize. Cestou si budeme moci 
zblízka prohlédnout nové výškové budovy, které vidíme snad při každé vycházce.  Projdeme 
okolo sportovního areálu, užijeme si výhledy na údolí Vltavy a asi po svou kilometrech začneme 
klesat a dolů k Vltavě sestoupíme. Bude to částečně i po schodech, celkem asi 70 výškových 
metrů. Podél řeky zamíříme k jihu, ale hned asi po osmi stech metrech (u dřevěného evan-
gelického kostela) se od Vltavy odpojíme a začneme opět stoupat. Naším cílem bude Vávro-
va vyhlídka, která je součástí přírodní památky Branické skály. Těch přibližně 70 výškových 
metrů zase nastoupáme. Nyní už po rovině stočíme své kroky východním směrem a vycházku 
ukončíme poblíž autobusové zastávky Na Planině. Celkem ujdeme asi 5,5 kilometru.

Druhá vycházka: Z Roztyl k Vltavě (bez stoupání)
Kdy: Sobota 25.1.2020 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na stanici metra Roztyly u štípátek lístků
Kudy půjdeme: Od zastávky metra Roztyly zamíříme západním směrem, když hned po pár 
metrech vstoupíme do Kunratického lesa. Jeho severní částí dojdeme asi po 1,5 kilometru 
k rybníku Labuť. Jsem zvědavý, zda na něm uvidíme nějaké labutě :-) Podejdeme železniční 
trať a dojdeme podél ní k zámku Krč (nyní se nazývá Chateau St. Havel). Asi po třech kilome-
trech podejdeme Jižní spojku a půjdeme stále západně podél Kunratického potoka. Projdeme 
areálem se spoustou hřišť na různé sporty (atletika, baseball, softball, fotbal, volejbal, možná 
i některé další) a dojdeme do Braníka. Vycházku ukončíme u zastávky tramvaje Pobřežní cesta, 
celkem ujdeme asi 6 kilometrů (tentokrát bez jakéhokoliv stoupání).

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

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



Nová aktivita

KURZ MALBY A KRESBY s Markétou
MÍSTO A ČAS: KURZ BUDE PROBÍHAT KAŽDÝ PÁTEK OD 16 DO 18H 

KDE: V PROSTORÁCH ATELIÉRU BAOBAB z. s.

INFORMACE O KURZU
Ráda bych v našem kurzu vycházela z konkrétních potřeb, zaměření a zájmu účastníků. 
Společně se domluvíme na tématech, kterým se budeme v průběhu roku věnovat. Koncept 
bude volně připravený tak, abychom se postupně zdokonalovali jak v kresbě tak v malbě. 
Ukážeme si různé kresebné techniky a možnosti stínování. Budeme rozvíjet pozorování a 
vnímání zobrazovaného. Co se týká práce s barvami, naučíme se míchat barvy, budeme použí-
vat různé druhy štětců, ale i špachtle. Naučím Vás pár triků jak se pro tvoření dobře uvolnit, 
protože malování a kreslení je hlavně radost a to ostatní už přijde samo. Pokud máte doma 
nějaké svoje práce, můžete je s sebou rovnou přinést. Budu se těšit. 
V úvodní hodině po seznámení budeme kreslit tužkou. Na další hodiny si prosím s sebou při-
neste pracovní oblečení. 

INFORMACE O LEKTORCE
Markéta Šafáriková (nar. 1.1.1975 v Praze)

V roce 2002 diplomovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Studovala v ateliérech 
doc. Jiřího Lindovského a prof. Milana Knížáka. Během svého pobytu na AVU absolvovala také 
roční stáž na UMPRUM v sochařském ateliéru prof. Kurta Gebauera. 

V současné době se věnuje převážně malbě na plátno 
a malbě na fotografii.  Příležitostně se vrací k akvarelu 
nebo sádrovým reliéfům… Vedla kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou, kurzy malby (akryl, akvarel) 
v atelieru Mozaika. Kromě své volné tvorby od mládí 
koketuje s divadlem jako scénografka a kostýmní 
výtvarnice. Má za sebou v této roli i několik televizních 
a filmových projektů.



Nová aktivita

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
DĚJINY KULTURY s Ivanou 

Účastníci dostanou texty a bude jim promítána prezentace. 

PROGRAM NA LEDEN 2020

8.1.  úvod do dějin umění 
- povídání, kde všude jsou v historii 
umění dohledatelné stopy jejího 
vzniku

15.1. vlastní domy architektů

22.1. Staré Město pražské s jeho 
křivolakými uličkami

29.1. úvod do architektonických 
pojmů a architektury



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 na PLENÉR a DIVADLO LSD! 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


