BAOBAB - MĚSÍČNÍ AKTUALITY

ČERVENEC 2020

Tvorba a hry

Sport a pohyb

Volnočasové aktivity pořádané Baobabem
FLORBAL
FOTBAL
s Alešem
CESTOVATELSKÝ KLUB
TRAVELLER
s Martinem

Tělocvična ZŠ
Horáčkova 1100

Poběží od září
Neděle
19:00 - 20:00

Sraz na vlakovém
nádraží v Praze

11.7. a 25.7.
Popis výletů najdete
na další stránce.

VYCHÁZKY PO PRAZE
s Františkem

Sraz podle trasy

25.7.
Popis vycházky najdete
na další stránce.

ŠACHY
s Františkem

Ateliér
Baobab z.s.

od 16.7. pravidelně každý
čtvrtek
18:00 - 19:30

KURZ MALBY A KRESBY
s Markétou

Poběží od září

40 Kč /
lekce
Veškeré
náklady si
platí každý
sám

zdarma

20 Kč /
lekce

Další volnočasové aktivity
Svépomocné skupiny

Baobab z.s. neručí za obsah a formu svépomocných skupin, tyto skupiny podporuje pouze
poskytnutím prostoru pro jejich činnost.

Tvorba a hry

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA PLENÉR
s Tomášem

Ateliér
Baobab z.s.

Pondělí
14:00 - 18:00
NOVÝ ZÁJEMCE SE MUSÍ
HLÁSIT PŘEDEM

30 Kč /
lekce

tomas.herna@baobab-zs.cz

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA MALOVÁNÍ
s Lucií

Ateliér
Baobab z.s.

poběží od září

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

Kuchyňka
Baobab z.s.

poběží od září

zdarma

Ateliér
Baobab z.s.

poběží formou procházek
od července

zdarma

SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA STUDENT
s Martinem
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
DĚJINY UMĚNÍ
s Ivanou

Naše nabídka
JÓGA
Nabízíme částečně hrazené předplatné jógy
v krásném centru jógy na Vinohradech
CELKOVÁ CENA PERMANENTKY ČINÍ 1 900 KČ.
BAOBAB Z TOHO HRADÍ 900 KČ.
Místa jsou omezena, neváhejte se proto ozvat, a to nejpozději
do poloviny července na telefon: 777 576 855
nebo e-mail: volnocasy @baobab-zs.cz

Výlety Traveller
Sobota 11. července 2020

Výlet k Perlovému potoku na Vysočině - STŘEDNĚ NÁROČNÝ AŽ
NÁROČNÝ VÝLET
Sraz: v 7:40 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. Pojedeme vlakem, odjezd
8:04 hod do zastávky Havlíčkův Brod-Perknov. Hned po příjezdu zajdeme do nedaleké restaurace
na oběd. Vyrazíme směrem k Okrouhlicím, poté nás čeká cesta proti proudu potoka zvaného
Perlový. Dále půjdeme přes obce Krásná Hora a Květinov na zastávku Radňov, ze které se vrátíme
opět vlakem do Prahy, kam přijedeme do 20. hodiny. Celkem ujdeme asi 20 kilometrů poněkud
kopcovitým terénem.
S sebou: turistickou obuv, vhodné oblečení (pokrývku hlavy, dlouhé kalhoty), případně deštník
nebo pláštěnku, dostatek jídla ke svačině a nejméně 3 litry k pití, v případě veder více, foťák...
Cenu za vlak již není ve většině případů možné předem zjistit, snažím se vždy zajistit co nejlevnější
jízdenky, doporučuji se orientačně podívat na cenu na internet den před aktivitou (i tak se cena
může v den výletu lišit, může být dražší i levnější).

Sobota 25. července 2020

Výlet po zaniklé železniční trati z Nučic do Chýně - NENÁROČNÝ VÝLET
Sraz: v 12:25 hod. na nádraží Praha-Smíchov naproti vlakovým pokladnám. Pojedeme vlakem,
odjezd 12:46 hod., do zastávky Nučice-zastávka. Po příjezdu do Nučic navštívíme místní muzeum (snažím se návštěvu domluvit na obecním úřadě, zatím z důvodu poruchy rozvodu elektřiny v budově muzea není jistá). Po případné prohlídce vyrazíme pěšinou po tělese zaniklé
železniční trati na sever a přes Úhonice a Ptice přijdeme do zastávky Chýně, ze které se vrátíme
do Prahy. Půjdeme rovinatým terénem, celkem nachodíme asi 10 kilometrů a do Prahy se
vrátíme kolem 17 hodin, výlet je tedy vhodný snad pro každého zájemce.
S sebou: vhodnou obuv a oblečení (dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy), případně deštník nebo
pláštěnku, jídlo a dostatek pití na pauzy, foťák... Jízdné bude v řádech desítek korun, vstup do
muzea je zdarma.

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

Barrandovské skály a Chuchelský ráj
Kdy: Sobota 25. 7. 2020 odpoledne
Sraz: v 15:00 na zastávce tramvaje Hlubočepy
Kudy půjdeme: Na jedné z předchozích vycházek jsem se u Vltavy v Braníku koukal na kostelík
na kopci na protějším břehu a říkal si, že bychom se tam mohli jít podívat. Plánoval jsem se tam
jít podívat v březnu, ale vycházka se neuskutečnila a tak si ji můžeme užít v teplejším počasí
tento měsíc. Hned u zastávky tramvaje se vydáme po naučné stezce podél Vltavy. Budeme moci
obdivovat Barrandovské skály a bývalé koupaliště Terasy Barrandov. Asi po dvou kilometrech
začneme zvolna stoupat směrem od Vltavy po úpatí kopce, na kterém se nachází kostel sv. Jana
Nepomuckého, k němu bychom měli dorazit asi po čtyřech kilometrech. V Chuchelském háji si
prohlédneme i zookoutek, který je cestou (matně si vybavuju, že zde chovají daňky a různé druhy
ptáků). Vycházku ukončíme ve Velké Chuchli, celkem ujdeme něco přes 6 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

Registrované služby

SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE
K čemu slouží?

Co je nového?

Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 604 562 575
nebo na emailu:
centrum@baobab-zs.cz

Od 2.3. společný pořadník
pro chráněné bydlení v Praze
(Bona-Fokus-Baobab)
Více informací v samostatném letáčku.

STUDENT

Služba nabízí podporu při
studiu jako základnímu
předpokladu pro budoucí
pracovní uplatnění.

Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 739 310 357
nebo na emailu:
student@baobab-zs.cz

Pokračuje skupina Sebepéče,
skupina Kognitivních funkcí je
přes léto pozastavena, ale v
případě zájmu více lidí může
být obnovena. Individuální
spolupráce s novými zájemci
bude možná od srpna či září
(do té doby je možno se hlásit
do pořadníku

AKTIVIZACE
A ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH
DOVEDNOSTÍ

Služba si klade za cíl
člověka aktivizovat,
nastavit mu režim,
nastartovat vůli, probudit
a podpořit iniciativu
a zodpovědnost, umožnit
mu nahlížet a řešit
sociální interakce
s druhými lidmi a pomoci
mu v seberealizaci.

Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 603 259 000
nebo na emailu:
atelier@baobab-zs.cz

CENTRUM
SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍCH
SLUŽEB

Služba nabízí podporu
v získávání praktických
dovedností v péči o sebe
a domácnost a přípravu
na samostatné bydlení.

Jak se přihlásit?

od 9.6. se opět otevírají
skupinová setkání

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 na PLENÉR, DIVADLO LSD a KURZ MALOVÁNÍ!
Těšíme se na vás!

