
                                                               

 
 

ZPRAVODAJ DOBRODUŠE   

 

SEZNAM AKCÍ DOBRODUŠE NA ÚNOR 2022 
 

Rádi bychom Vás informovali o aktuálních hygienických opatření v Dobroduši, platné od 24. 1. 2022. 

 Na všech akcích budeme vyžadovat prohlášení o neexistenci příznaků respiračního onemocnění, 

které podepíšete na místě. 

 Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, prosíme, abyste vynechali komunitní akce a  

nechodili na individuální konzultace a setkání s dobrovolníky.  Domluvte si prosím nový termín 

kontaktu. 

 Prosíme ty, kdo byli pozitivně testovaní a pobývali  v Dobroduši 2 dny před potvrzením nákazy, aby 

tuto skutečnost oznámili svému klíčovému pracovníkovi nebo nás informovali na naší pevné lince. 

 Připomínáme povinnost ve všech našich prostorech nosit po celou dobu respirátor nebo nanoroušku. 

Děkujeme za dodržování hygienických opatření, kterými se snažíme se předcházet rozšíření 
koronaviru. 

 
 

3. 2. (čtvrtek) 16:30 – 18:00 Vyrábíme obaly z filcu **  
Srdečně Vás zveme na další společné tvoření. Tentokrát budeme vyrábět 
jednoduchý obal z filcu – na mobil, na doklady… 
Kdo by si netroufal na obal, může si vyrobit velmi jednoduchou podložku 
pod hrneček. 
Vše, co k tvoření budete potřebovat, bude k dispozici v Dobroduši. Jen je 
potřeba mít představu o velikosti a tvaru obalu. 
Účast, prosím, potvrďte nejpozději v den konání akce a to do 12:00 u Markéty 
Jenčkové na tel. 730 852 866. 
 
 
 

9. 2. (středa) 16:00 – 17:30 Podpůrná skupina pro klienty *  
Setkání nad vašimi aktuálními tématy. Je nutné přijít na začátek v 16h. Prosíme o potvrzení účasti v 
reakci na sms s pozvánkou. Sraz bude v Korunní 60, Praha 2 v 15:45. Odkud půjdeme společně do 
nových prostor v Dykově ulici č. 1. (vzdálenost cca 500m) 
 

16. 2. (středa) 17:00 – 19:00 Deskohraní v Dobroduši **  

Přijďte si zahrát deskové hry do Dobroduše. K dispozici bude 

společenská hra Dixit s jednoduchými pravidly a i vy můžete přinést 

vlastní hru, kterou byste si rádi zahráli.   

Sejdeme se ve středu 16. 2. v 17:00 a budeme mít cca 2 hodinky na 
zábavu. Účast, prosím, potvrďte 
přímo smskou Peer konzultance Tereze V., tel. číslo: 730 852 870.   



20. 2. (neděle) 14:00–16:00 Lekce angličtiny pro začátečníky **  

Naše dobrovolnice Nel nabízí doučování angličtiny. V neděli 20. 2. od 14-16 v Dobroduši. Hodina je 
určená pro úplné začátečníky, takže se společně naučíme zábavnou formou základní fráze a slovíčka.  

Účast, prosím, potvrďte přímo smskou sociální pracovnici Zuzaně Beranové na tel. číslo: 730 852 857 

23. 2. (středa) 16:00 – 17:30 Podpůrná skupina pro klienty * 
Setkání nad vašimi aktuálními tématy. Je nutné přijít na začátek v 16h. Prosíme o potvrzení účasti v reakci 
na sms s pozvánkou. Sraz bude v Korunní 60, Praha 2 v 15:45. Odkud půjdeme společně do nových prostor 
v Dykově ulici č. 1. (vzdálenost cca 500m) 

 

25. 2. (pátek) 10:30 – 17:00 Klub líných turistů ze Svatého Jana pod Skalou na Karlštejn ** 

Dobrý den, rád bych Vás pozval na Klub líných turistů v pátek 
25.2.20022. Tentokrát jsme zvolili trochu dobrodružnější cíl. 
Pojedeme autobusem do Svatého Jana pod Skalou. Půjdeme 
po červené cestě Vojtky Náprstka, zároveň je to naučná 
stezka Českého krasu zelené barvy a ještě další název má 
Svatojakubská cesta-železná. Ve Svatém Janu se stavíme u 
pramene Sv. Ivana, Husova balvanu a kostela Narození sv. 
Jana Křtitele. Poté se pustíme po červené a projdeme kolem 

Bubovických vodopádů, Karlovy studánky 
a mineme rozcestník Dub sedmi bratří. 
Dále po červené až pod hrad Karlštejn, 
tam se napojíme na žlutou a dojdeme na 
nádraží, kde počkáme na vlak, který jede 
na Smíchovské nádraží.. Procházka je 
moc příjemná, a pokud nám bude přát 
počasí, věřím, že si to všichni užijeme a ve zdraví dorazíme do cíle. Těším se na setkání s Vámi.  

Sraz: V pátek 25.2.2022 v 10:30  na Zličíně ve metru uprostřed na lavičkách 

Návrat: Konec nejpozději v 17:00 na metru Praha Smíchovské nádraží 

S sebou: Vezměte si prosím občerstvení a teplé oblečení, pevnou obuv a dobrou náladu samozřejmě, 30 Kč 
na autobus a 62 Kč na vlak, pokud budete uplatňovat slevy, můžete to mít individuálně levnější 

Pro koho je cesta určena: Úplně pro každého, kdo se chce trochu více projít, půjdeme něco kolem 10 km 

Rezervace: Účast nahlaste do 24.2, prosím pouze pomocí SMS nebo emailem u peer konzultanta Filipa 
Wellemína na čísle: 730 852 869 nebo emailem: wellemin@diakonieskp.cz.  Vždy uveďte své jméno a číslo 
na sebe, abych Vám mohl v případě změny zavolat zpět a věděl, komu volám, děkuji. 

V případě nepřízně počasí se KLT také koná, jen půjdeme v pláštěnkách nebo s deštníkem, toto si ovšem 
vezme každý sám 

 

 



* Akce vyhrazeny pro klienty služby,  

** Akce pro klienty služby a dobrovolníky,  

*** Akce pro klienty služby, přátele a příbuzné klientů, dobrovolníky.   

 

O účasti Vašich přátel a blízkých nás předem informujte. Děkujeme. 

🏁 

 

Následná péče Dobroduš je podporována z projektu Řídím svůj život. Projekt je realizován díky 

finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu z Operačního programu 

Zaměstnanost.  

 

Více o Dobroduši se dozvíte na našem webu  www.dobrodus.cz. 

                                                                       

Podporují nás: 
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