
 
 

 

ZPRAVODAJ DOBRODUŠE 
SEZNAM AKCÍ DOBRODUŠE NA ČERVENEC A SRPEN 2022 

 

ČERVENEC 
 

12. 7. (úterý) 11:00 – 14:00 Kulturní Klub líných turistů  –  Procházka Vyšehradem ** 

Dobrý den přátelé, rád bych Vás 

pozval na kratší červencové KLT. 

Tentokrát půjdeme na jednu 

z nejstarších a nejvelkolepějších 

kulturních památek v Praze, potažmo 

v ČR. Půjde se v úterý 12.7 v 11:00 na 

Vyšehrad. Sraz v metru zastávka 

Vyšehrad výstup na nástupišti směr 

Háje. Budu rád, pokud si i Vy sami 

nastudujete něco o této úctyhodné 

památce a přidáte k tomu, co většina 

z nás zná, nějaké perličky ohledně 

historie této památky. Procházka je 

volným tempem, nečeká nás nějaké stoupání, naopak, dojdeme do Podskalí, kde na zastávce Výtoň 

se naše cesty zase rozdělí. Pokud nám bude přát počasí, tak náš čeká krásná procházka. Budu se těšit 

na prázdninové setkání s Vámi. 

Sraz: V úterý 12. 7. 2022 v 11:00 na stanici metra Vyšehrad směr Háje 

Návrat: Nejpozději v 14:00 na zastávce tramvaje Výtoň 

S sebou: jídlo a pití přiměřeně, případně nějaké peníze, pokud bude někde možnost si něco dobrého 

koupit 

Pro koho je cesta určena: pro každého, kdo je milovníkem Prahy a kulturních památek v ní, ujdeme 

odhadem 3 – 4 km 

Rezervace: účast nahlaste do 11.7.2022 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. 7. (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. Skupina bude v Korunní 60, Praha 2  

14. 7. (čtvrtek) 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.  

22. 7. (pátek) 9:00 – 14:00 Klub líných turistů Břežanským údolím na Zbraslav přes rozhlednu 
závist ** 

Dobrý den přátelé, rád bych Vás pozval na další 

KLT v tomto roce. Půjdeme se projít do 

Břežasnkého údolí. Sraz je v pátek 22.7.2022 

ve stanici metra Kačerov. Na lavičkách 

uprostřed peronu. Pojede se autobusem 333 

do Dolních Břežan. Jede nám to v 9:36. 

Vystoupíme v Dolních Břežanech. Zde se 

dáme po stezce, která vede Břežanským 

údolím. Cílem bude rozhledna, která je asi 

v půli cestu. Je to zároveň místo bývalého 

keltského oppidum. Cestou dolu u odpočívadla 

odbočíme doleva a dojdeme k rozhledně Závist. Pokud to půjde a bude zájem, kdo se bude chtít 

podívat na rozhlednu, tak na vlastní riziko to bude možné.  

Poté budeme pokračovat až na Zbraslav, kde nastoupíme do vlaku 

a pojedeme do Prahy 

Sraz:V pátek 22.7.2022 v 9:00 na  stanici metra Kačerov uprostřed 

peronu jak jezdí vlaky metra 

Návrat: vlakem kolem 14:00 na Hlavní nádraží v Praze 

S sebou: jídlo a pití na celé dopoledne prosím sebou, cestou 

nebude kde si co koupit, lítačku nebo kartičku ZTP na městkou 

dopravu, doprava s lítačkou do Dolních Břežan bude stát 22 Kč, 

vlakem zpět by to mělo stát 17 Kč. Prosím ceny berte jen 

orientačně. Nevíme, zda se cenová politika během doby nezmění. 

Děkuji za pochopení. Na rozhlednu by se vstupné platit nemělo  

Pro koho je cesta určena: pro všechny, kteří se chtějí projít a relaxovat v krásné letní přírodě ve 

společenství fajn lidí a sami by třeba nevyrazili na takovou výpravu, ujdeme hrubým odhadem 6 km 

Rezervace: účast nahlaste do 21.7.2022 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. 



 
 

 

23. 7. (sobota) 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: 730 852 857 
 

27. 7. (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. Skupina bude v Korunní 60, Praha 2 
 

 

28. 7. (čtvrtek) 15:30 – 17:30 Vyrábění – květy 
z filcu * 
Srdečně Vás zveme na další společné tvoření. Budeme 

vyrábět opět z filcu, tentokrát to budou květy. 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.  

 
 

 
 
 
 

SRPEN 
10. 8. (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.  

19. 8. (pátek) 9:00 – 14:00 Klub líných turistů podél Hostivařské přehrady** 
Dobrý den přátelé, rád bych Vás pozval na 

další KLT v tomto roce. Podél Hostivařské 

přehrady. Začínat budeme v pátek 19.8.2022 

v 9:00 metru na Hájích, na konečné trasy C. 

Uprostřed perónu na lavičkách. Je to jako 

vždycky, když se scházíme v metru, na tom 

se nic nemění. Půjdeme podél Milíčovského 

vrchu, milíčovským lesem uděláme takový 

obdélník, který bude pokračovat 

Milíčovským rybníkem. Pak se přesuneme ke 



 
 

slíbené Hostivařské přehradě, kde půjdeme po stezce kolem přehrady až na její hráz. Bohužel, asi je 

hrázní cesta uzavřena, takže to obejdeme bočními cestami. Končit budeme na stanici metra Opatov 

nebo Chodov. Podle toho, který autobus nám ze zastávky Hostivařské náměstí pojede dříve. Tam se 

rozloučíme s plánem, na další KLT. Abyste byli v obraze a měli 

se případně i na co těšit. 

Sraz: 19.8.2022 v 9:00 na metru C Háje uprostřed perónu na 

lavičkách 

Návrat: přibližně ve 14:00 na stanici metra Chodov nebo 

Opatov 

S sebou: jídlo a pití na celé dopoledne 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 letní přírodě ve společenství fajn lidí a 

sami by třeba nevyrazili na takovou výpravu, ujdeme hrubým 

odhadem 9 km 

Rezervace: účast nahlaste do 18.8.2022 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. 

21. 8. (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 

 
24. 8. (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. Skupina bude v Korunní 60, Praha 2 

30. 8. (úterý) 11:00 – 14:00 Klub líných turistů kultura – do Stromovky ** 

Dobrý den přátelé, rád bych Vás pozval na kratší srpnové KLT. Půjde se parkem Stromovka, který je 

po rekultivaci a opravě Šlechtovy restaurace. Pro představu cituji ze serveru: „Královská obora (lidově 

zvaná Stromovka) je jedním z nejvýznamnějších a největších pražských přírodně krajinářských parků. 

V 19. století prodělala krajinářskou přeměnu z obory na veřejný park. Zpřístupněna veřejnosti byla v 

roce 1804. „ (www.praha-priroda.cz, 2022) Díky rekultivaci je park vhodný při vhodném počasí 

k poklidným příjemným procházkám, po rovině podotýkám, takže je to vhodné opravdu pro každého. 

Třeba byste sami nevyrazili, stejně jako my, proto je tu výhoda, jít společně v doufám příjemné partě 

a atmosféře. Budu rád, pokud půjdete s námi. 

http://www.praha-priroda.cz/


 
 

 

 

Sraz: V úterý 30. 8. 2022 v 11:00 na stanici 

metra Nádraží Holešovice 

Návrat: Nejpozději v 14:00 na zastávce 

Goethova v Praze Bubny 

S sebou: jídlo a pití přiměřeně, případně 

nějaké peníze, pokud bude někde 

možnost si něco dobrého koupit 

Pro koho je cesta určena: pro každého, 

kdo je milovníkem Prahy a přírody 

zároveň, ujdeme odhadem 3 – 4 km 

Rezervace: účast nahlaste do 29.8.2022 

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 

31. 8. (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. Skupina bude v Korunní 60, Praha 2 
 
 
 
 

 
Akce zdarma v Praze a okolí 

12. – 13. 7. (pondělí a úterý) Bohemia Jazz Fest 2022 

Ve dnech 12. a 13. 7. se na Staroměstském náměstí v Praze bude konat Bohemia Jazz Fest se vstupem 
zadarmo. Těšit se můžete na domácí i zahraniční vystupující, například JULIAN LAGE TRIO, AMINERO 
TRIO či LORENZO DE FINTI QUARTET z Itálie. Více informací zde: https://www.bohemiajazzfest.cz/ 

13. – 19. 7. (středa - úterý) ZA DVEŘMI 2022 - 14. ročník Pražského festivalu pouličního divadla 
Již 14. ročník Pražského festivalu pouličního divadla nabízí možnost podívat se na představení na 
Výstavišti v Praze a na dalších místech v centru. Vstup je zdarma. Informace a program naleznete na 
těchto stránkách: https://zadvermi.cz/ 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

5. 8. (pátek) Pozvánka na výstavu  
Zveme Vás na slavnostní vernisáž a prodejní 

výstavu obrazů naší klientky dne 5. srpna 

2022 

od 18:00 v Kočičí kavárně, Michalská 3, 

Praha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud máte příznaky infekčního onemocnění, prosíme, abyste vynechali komunitní akce 

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

kontaktu. 

* 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: 

    

 
 

 

http://www.dobrodus.cz/
https://dobrodus.cz/res/archive/003/000425_05_004604.png?seek=1531837657
https://dobrodus.cz/res/archive/003/000423_05_004578.png?seek=1531837599

