
ŘÍJEN 2020

FLORBAL  
se Zuzkou

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 vycházky najdete  
na další stránce. zdarma

ŠACHY  
s Františkem

Ateliér 
Baobab z.s.

pravidelně každý čtvrtek
od 18:00 

20 Kč / 
lekce

KURZ MALBY A KRESBY 
s Markétou Poběží od září.

pravidelně každý pátek
od 16:00

nebude 2.10. 

50 Kč / 
lekce

Sport a pohyb

Tvorba a hry

BAOBAB - MĚSÍČNÍ AKTUALITY

Volnočasové aktivity pořádané Baobabem 



Další volnočasové aktivity
Tv

or
ba

 a
 h

ry

SVÉPOMOCNÁ  
SKUPINA 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. do odvolání se nekoná 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

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





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. října 2020
Výlet na hrad Týřov - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 8:40 hod. ve stanici metra “B” Nové Butovice, ve vestibulu stanice směrem ke konečné 
autobusů (při příjezdu od centra výstup směrem zpět). 
Pojedeme autobusem, odjezd 9:05 hod., do zastávky Broumy,,radnice. Ocitneme se zde na 
území CHKO Křivoklátsko, vydáme se křivoklátskými lesy k řece Berounce, ke které přijdeme u 
Skryjí. Odbočíme před ní do vrchu na romantickou zříceninu bývalého přemyslovského hradu 
Týřov, jednoho z nejstarších u nás. Vrátíme se k Berounce, překročíme ji po Skryjském mostě a z 
obce Hřebečníky se autobusem a poté z Rakovníka vlakem vrátíme do Prahy. Nachodíme asi 16 
kilometrů místy kopcovitým terénem, do Prahy na Masarykovo nádraží přijedeme do 20 hodin.
S sebou: kvalitní turistickou obuv, vhodné podzimní oblečení, příp. pláštěnku nebo deštník, jíd-
lo a pití na celý výlet, foťák, peníze na vlak zpět a asi 120 Kč v drobných na autobusová spojení, 
pokud ji vlastníte, vezměte si průkazku PID (Lítačku atp.). Zda půjdeme na jídlo do restaurace, 
se dozvíte na srazu.

Sobota 24. října 2020
Výlet za kamennými útvary do Pošumaví - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 6:20 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. 
Pojedeme vlakem, odjezd 6:43 hod., do zastávky Velký Bor a od ní pár stanic autobusem do 
obce Chanovice, jejíž část tvoří vesnickou památkovou zónu. Nejprve se vydáme k Žižkovu 
kameni, prvnímu kamennému útvaru na cestě. Kolem zámku se vrátíme do centra Chanovic 
a za Slatinou, přes níž dále půjdeme, spatříme Čertův náramek, na sebe naskládané balvany 
pocházející z doby ledové. Nedaleko odbočíme i k obětnímu kameni a budeme pokračovat do 
Kadova, kde uvidíme jeden z největších viklanů u nás. Od Kadova vyrazíme k Bezděkovu, před 
nímž na břehu rybníka od roku 1986 stojí novodobý menhir Bába. Přes vesničky Zahorčičky a 
Hradiště přijdeme na vlak na zastávku Hradiště u Blatné a vlakem se vrátíme zpět. Návrat do 
Prahy je plánován po půl desáté, terén bude téměř rovinatý a trasa měří necelých 18 kilometrů.
S sebou: kvalitní turistickou obuv, vhodné oblečení dle počasí, případně deštník nebo 
pláštěnku, jídlo a pití raději na celý den, foťák, peníze na vlakové jízdenky a drobné na auto-
bus, zda zajdeme na oběd, se dozvíte na srazu, posedět půjdeme určitě navečer v Blatné, kde 
budeme mít čas na přestupu.



Vycházky

První vycházka: Hostivařský lesopark

Kdy: Neděle 11.10.2020 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Opatov u štípátek lístků
Kudy půjdeme: Vyrazíme „Centrálním parkem“ na východ směrem ke stanici metra Háje.  
Projdeme okolo moderního kostela a budeme pokračovat směrem k Hostivařskému lesoparku. 
Sestoupíme k přehradě (po asi třech a půl kilometrech), přejdeme po hrázi a vydáme se podél 
přehrady směrem k vyhlídkovému molu (určenému k pozorování ptactva). Zde se od přehrady 
odpojíme a začne naše první (a poslední) stoupání, výlet zakončíme poblíž autobusové zastávky 
Řepčická. Celkem ujdeme asi 6,5 kilometru.

Druhá vycházka: Bořislavka, Baba a Podbaba

Kdy: Neděle 25.10.2020 odpoledne
Sraz: ve 14:00 na zastávce metra Bořislavka (u štípátek lístků)
Kudy půjdeme: Zamíříme severovýchodním směrem a asi po kilometru se napojíme na čer-
venou turistickou značku. Z té ale po nějaké době sejdeme a asi po třech kilometrech se 
podíváme ke kostelu svatého Matěje, odkud jsou hezké výhledy. Pak se ale opět na červenou 
značku dostaneme a budeme po ní pokračovat okolo kopce Baba, kde se nachází stejnojmen-
ná čtvrť. Asi po 4 kilometrech dojdeme ke zřícenině Na Babě a poté zamíříme podél několika 
vyhlídek a funkcionalistických vil do čtvrti Podbaba (z názvu je patrné, že výškově se bude jed-
nat o klesání). Zde vycházku ukončíme u zastávky tramvaje (a vlaku) Nádraží Podbaba, celkem 
ujdeme asi 5,5 kilometru.

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

Na podzim může být již nepříznivé počasí, zvolte tedy prosím vhodnou 
obuv a oblečení.

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



Registrované služby

SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE
K čemu slouží? Jak se přihlásit? Co je nového?

CENTRUM  
SOCIÁLNĚ  
REHABILITAČNÍCH  
SLUŽEB

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

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

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

Máme novou kolegyni Evu. 
Budeme přijímat nové klienty 
z pořadníku a je možné se  
v případě zájmu hlásit o indi-
viduální spolupráci. 
Zájemci o trénink paměti a 
pozornosti se mohou hlásit 
na uvedené kontakty.

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

V souvislosti s aktuálním 
děním kolem koronavirové 
krize bude skupina probíhat 
jen jednu týdně, a to v úterý 
od 14 do 16h.



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, DIVADLO LSD a KURZ MALOVÁNÍ! 

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


