
PROSINEC 2020

FLORBAL  
se Zuzkou

Tělocvična ZŠ
Na Planině 1393 Do konce roku neprobíhá 50 Kč / 

lekce
FOTBAL
s Alešem

Tělocvična ZŠ
Horáčkova 1100 Do konce roku neprobíhá 40 Kč / 

lekce

CESTOVATELSKÝ KLUB 
TRAVELLER  
s Martinem

Sraz na vlakovém 
nádraží v Praze

Popis výletu 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.

10. 12. a 17. 12.
od 18:00 

20 Kč / 
lekce

KURZ MALBY A KRESBY 
s Markétou Poběží od září.

poslední dvě lekce
11. 12. a 18. 12.

od 16:00 

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.



7.12., 16.12., 21.12., 6.1.,13.1. a 20.1.



Výlet 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 19. prosince 2020
Výlet na Hořidla - STŘEDNĚ NÁROČNÝ VÝLET

Sraz: v 6:25 hod. na Hlavním nádraží na rohu knihkupectví, u směnárny. 
Pojedeme vlakem, odjezd 6:47 hod., do Liběšic a pak ještě kousek autobusem do vesničky 
Jištěrpy. Vyrazíme na nevysoký vrch Hořidla s novodobou rozhlednou a kolem Holého vrchu 
sestoupíme  k Labi do Křešic. Podíváme se tu na kostel Navštívení Panny Marie s údajně zázrač-
nou studánkou. Dále budeme pokračovat cyklostezkou přímo po pravém břehu řeky Labe do 
Litoměřic, odkud se ze stanice Litoměřice město vrátíme do Prahy. Nenáročným terénem na-
chodíme asi 15 kilometrů, zpět přijedeme do 16:30 hodin.                     
S sebou: zimní oblečení a vhodnou obuv, čepici a rukavice, případně pláštěnku nebo deštník, 
dostatek jídla a pití, k pití nejlépe láhev vody a termosku s čajem, foťák, peníze na jízdenky na 
vlaky ČD, na autobus si připravte odpočítaných 13 Kč.



Vycházky

Vycházka: Z Hloubětína na Spojovací

Kdy: Neděle 13.12.2020 odpoledne
Sraz: ve 13:30 na zastávce metra Hloubětín u štípátek lístků
Kudy půjdeme: Dojdeme k Rokytce a podél ní půjdeme směrem do Hrdlořez, vystoupáme na 
kopec Třešňovka a skončíme na Spojovací, kde vycházku ukončíme.
Celkem ujdeme necelých 5 kilometrů.

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


