ZPRAVODAJ DOBRODUŠE
SEZNAM AKCÍ DOBRODUŠE NA KVĚTEN 2022

4. 5. (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)

11. 5. (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 11. 5. v
17:00 v Dobroduši a budeme mít cca 2 hodinky na zábavu. Účast,
prosím, potvrďte přímo smskou Peer konzultantce Tereze V., tel. číslo:
730 852 870

18. 5. (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)

19. 5. (čtvrtek) 15:30 – 17:00 Vyrábění s Šárkou **
Srdečně Vás zveme na další společné tvoření. Budeme
vyrábět opět z filcu, tentokrát jarní ozdoby nebo
ptáčky. Vše, co k tvoření budete potřebovat, bude k
dispozici v Dobroduši.
Účast, prosím, potvrďte nejpozději v den konání akce
a to do 12:00 u Markéty Jenčkové na tel. 730 852 866.

20. 5. (pátek) 10:00 – 16:00 Klub líných turistů do Lomu Alkazar **
Dobrý den, rád bych Vás pozval na Klub líných
turistů v pátek 20.5.2022. Tentokrát jsme
zvolili pro každého doufám příjemný cíl.
Pojedeme vlakem ze Smíchovského nádraží do
Srbska, okres Beroun. Půjdeme se projít proti
proudu řeky Berounky, s tím, že náš hlavní cíl
bude lom Alkazar, který je na levém břehu
řeky, pokud se koukáme směrem po proudu.
Pokud bude možné, projdeme si Barrandovu
jeskyni. Proto doporučuji vzít si čelovku, či
nabitý mobil, kvůli baterce na svícení.
Samozřejmě vstup jen pro ty co chtějí a na vlastní nebezpečí. Perla a hlavní cíl je sám lom Alkazar.
Kde se nasvačíme, kdo chce, může fotit, tak jak to bývá na každém KLT. Poté dojdeme pěšky do
Berouna, kde sedneme na vlak a dojedeme zpět na Smíchovské nádraží. Cílem je opět se hezky projít
v jarním období, navázat doufám, že i přátelské vztahy, případně ty, co jsou prohloubit. Budu se těšit
na Vaši účast, snad si to zase pořádně užijeme jako posledních několik KLT a zvu každého, kdo s námi
ještě nebyl a chtěl by mít společné zážitky z živé
společnosti fajn přátel. Přijmeme mezi sebe
každého klienta Dobroduše, tak se nebojte
přihlásit, jsme tu pro Vás. Se vzdáleností si
prosím, nedělejte hlavu, snažíme se přizpůsobit
to tak, aby každý mohl ujít to, co skutečně ujde.
Navíc tentokrát je to skutečně rovina, protože
podél řeky to ani jinak nejde.
Sraz: V pátek 20. 5. 2022 v 10:00 na Smíchovském nádraží, pojedeme vlakem Os8828 v 10:28
Návrat: Konec nejpozději v 16:00 zpět na Smíchovské nádraží
S sebou: Cena jízdného bez legitimace je 68 Kč jedna jízda, tedy na jízdném bez slev 140 Kč pokud
máte lítačku nebo ZTP kartičku nebo jiné, bude cena pravděpodobně o trochu nižší, co jsem koukal
na pásma. S sebou svačinu, případně peníze na koupení občerstvení na místě, i když nevím takto,
jestli něco bude cestou, doporučuji jako na každém KLT mít pití i jídlo s sebou
Pro koho je cesta určena: Úplně pro každého, kdo se chce trochu projít podél řeky. Trasa je dlouhá 6
km, jelikož se jde podél řeky, jde se stále po rovině, tedy je to vhodné opravdu ale úplně pro
každého! Tempo se vždy přizpůsobuje, tak aby všichni šli co možná pohromadě!
Rezervace: Účast nahlaste do 19.5.2022, 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

27. 5. (pátek) 15:00 – 17:00 Šachový turnaj a jiné
deskové hry Standy B **
Náš klient Standa B. Vás zve na šachový turnaj
v Dobroduši (Korunní 60). Pokud rádi hrajete šachy nebo
se chcete přijít na turnaj jen podívat, máte příležitost
zkusit si zahrát s dalšími klienty a dobrovolníky
Dobroduše. Pokud nejste šachový fanoušek, můžete si
přijít zahrát i jiné hry (karty, dámu apod.). Svou účast
hlaste nejpozději do středy 25. 5. sociální pracovnici
Zuzaně Beranové na tel. čísle 730 852 879 nebo na emailu: beranova@diakonieskp.cz

29. 5. (neděle) 11:00–13:00 Lekce angličtiny pro začátečníky **
Naše dobrovolnice Nel nabízí doučování angličtiny. 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: 730 852 879

Akce zdarma v Praze a okolí
Akce se vstupem zdarma můžete nalézt na těchto stránkách: https://www.vstupzdarma.cz/akcezdarma-v-praze-okoli
Open House Praha 16. – 22. 8. 2022
Architektura pro všechny aneb 8. ročník festivalu Open House Praha se uskuteční od 16. do 22.
května 2022. O víkendu bude zdarma otevřeno 101 běžně nepřístupných budov a prostorů. Jejich
seznam už najdete na našem webu! Organizujeme ale i další akce, díky kterým můžete s námi
poznávat město i jeho architekturu po celý rok! Další informace zde:
https://www.openhousepraha.cz/
Den Evropy na Střeleckém ostrově 9. 5. 2022
V pondělí 9. května již tradičně oslavíme Den Evropy! Letos ve znamení 18 let od vstupu České
republiky do EU a předsednictví ČR v Radě EU s programem zaměřeným na benefiční činnost na
pomoc Ukrajině. V Praze na Střeleckém ostrově na vás bude čekat spousta zajímavého programu,
vystoupení umělců, besedy a workshopy na aktuální témata. Více informací:
http://www.evropskedny.cz/

* 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.
🏁

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

