
 
 

 

ZPRAVODAJ DOBRODUŠE 
SEZNAM AKCÍ DOBRODUŠE NA ČERVEN 2022 

 

 
 
1. 6. (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) 

9. 6. (čtvrtek) 14:00 – 17:00 Interaktivní seminář Zotavení * 
Zveme Vás na interaktivní seminář s názvem Zotavení, který si pro vás připravila společnost Na 
Rovinu. Seminář se bude konat ve čtvrtek 9. 6. od 14:00 – 17:00 v prostorách Dobroduše. Cílem 
modulu je představit účastníkům interaktivní formou koncept zotavení. Modul popisuje různé fáze 
zotavení, to, jak se se zotavením mění role, kterou hraje duševní onemocnění v životě atd. 
 
Obsah modulu: 
- Koncept zotavení 
- Role v životě člověka s duševním onemocněním 
- Fáze na cestě k zotavení, principy podporující zotavení 

Pokud budete mít zájem se semináře zúčastnit, přihlaste se nejpozději ve středu 8. 6. u svého 

klíčového pracovníka.  

10. 6. (pátek) 9:00 – 14:00 Klub líných turistů do Prokopského údolí – Červeného lomu a Řeporyjí ** 
Dobrý den, rád bych Vás pozval na další KLT v tomto 

roce. Půjdeme se projít do Přírodního parku 

Prokopského a Dalejské údolí. Tentokrát to bude ale 

trochu jiné, půjdeme o měsíc později než loňský rok a 

opět nebudeme končit v Hlubočepech, ale půjdeme 

turistickou stezkou až na nádraží v Řeporyjích. Cestou 

projdeme Červený lom, Lom Mušlovka, Trunečkův 

mlýn, kolem Placaté skály. Budu se na Vás všechny moc 

těšit a budu doufat, že se sejdeme v hojném počtu a 

navážeme třeba i nová přátelství, nebo navážeme na 

předchozí, a kromě toho se pořádně projdeme, třeba něco i nafotíme, každý dle libosti.  



 
 

Sraz:V pátek 10. 6. 2022 v 9:00 na stanici metra 

Nové Butovice uprostřed peronu jak jezdí vlaky 

metra 

Návrat: pojedeme z Řeporyjí autobusem na 

zastávku metra B Luka, návrat k metru 

nejpozději ve 14:00  

S sebou: jídlo a pití na celé odpoledne prosím 

sebou, cestou nebude kde si co koupit, lítačku 

nebo kartičku ZTP na městkou dopravu 

Pro koho je cesta určena: pro všechny, kteří se 

chtějí projít a relaxovat v krásné pozdně jarní až 

skoro letní přírodě ve společenství fajn lidí a 

sami by třeba nevyrazili na takovou výpravu, ujdeme hrubým odhadem 7 km 

Rezervace: účast nahlaste do 9. 6. 2022 prosím pomocí SMS nebo emailem u peer konzultanta Filipa 

Wellemína na čísle: 730 852 869 nebo emailem: wellemin@diakonieskp.cz.  

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

ovšem vezme každý sám 

 
13. 6. (pondělí) 14:30 – 17:00 Zahradní slavnost *** 
Tradiční setkání klientů, dobrovolníků a všech přátel Dobroduše. 
Společné posezení, grilování a kulturní program. Akce probíhá na 
dvorku Dobroduše.  (Korunní 60).  
Pokud budete mít zájem se slavnosti zúčastnit, přihlaste se 

u svého klíčového pracovníka nebo přes pevnou linku 

Dobroduše.  

 

15. 6. (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)¨ 
 

22. 6. (středa) 16:00 -18:00 Venkovní hry v parku poblíž 
Dobroduše ** 
Pojďte si zahrát pétanque a mölky. Pravidla jsou 
jednoduchá, hry budou k dispozici. Zúčastnit se může 
každý, kdo má chuť se potkat na čerstvém vzduchu. Sraz 
bude před Dobroduší (Korunní 60) v 16h a pak se společně 
přesuneme do blízkého parku. Při nepřízni počasí si 
zahrajeme deskové hry uvnitř Dobroduše. Účast, prosím, 
potvrďte přímo smskou Peer konzultance Tereze, tel. číslo: 

730 852 870. Těším se na Vás. 



 
 

 

23. 6. (čtvrtek) 15:30 – 17:30 Vyrábění ** 

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. 

 

 

26. 6. (neděle) 12:00–14:00 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: 730 852 857 
 
 
29. 6. (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) 
 

30. 6. (čtvrtek) 15:00 – 17:00 Šachový turnaj a jiné 
deskové hry ** 
Náš klient 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 29. 6. sociální pracovnici 

Zuzaně Beranové na tel. čísle 730 852 879 nebo na emailu: beranova@diakonieskp.cz.  
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Akce zdarma v Praze a okolí 

Celý červen (různá místa) - PŘIPOMÍNKY 80. VÝROČÍ OPERACE ANTHROPOID 

Pro milovníky historie si Praha a další města připravily speciální program k 80. výročí Operace 
Anthropoid. Program nabízí různé výstavy, přednášky, oslavy, besedy a spoustu dalšího. Byl vytvořen 
i speciální web se shrnutím všech akcí. K dispozici zde:  https://1942.cz/ 

10. 6. (pátek) Noc kostelů v Praze 
Již 14. ročník Noci kostelů nabízí možnost podívat se do jindy nepřístupných kostelů a dalších míst po 
Praze a dalších městech. V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1580 kostelů a modliteben. Celý 
program a další informace naleznete na těchto stránkách: https://www.nockostelu.cz/ 
 
 
5. 8. (pátek) Pozvánka na výstavu Terezy S.  
Zveme Vás na slavnostní vernisáž a prodejní výstavu obrazů naší klientky dne 5. srpna 2022 

od 18:00 v Kočičí kavárně, Michalská3, Praha 1. 

 

 

* 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: 
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