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Jak vznikl svátek Mezinárodní den žen? 

Vznik Mezinárodního dne žen (zkráceně MDŽ), má na svědomí Evropa, ale historické kořeny svátku 

pocházejí ze Spojených států. Už v roce 1857 stávkovaly americké ženy pracující v textilním průmyslu za 

zlepšení pracovních podmínek a v pozdějších letech též za volební právo žen. V roce 1903 vznikly v USA 

první ženské odbory Women ́s Trade Union League, které později vedly třináctitýdenní stávku, zúčastnilo se 

jí kolem 20.000 žen. Velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. 

První oslava proběhla 3. května 1908 v Chicagu. Následovaly další a v srpnu 1910 se na Mezinárodní 

konferenci žen v Kodani rozhodlo o pravidelném každoročním opakování. Ještě nebylo stanoveno datum. 

Datum 8. března se ustanovilo po I. světové válce a v roce 1975 byl svátek oficiálně uznán OSN. 

Dříve býval symbolem rudý karafiát a bonboniéra. Dnes už tomu tak není. Každou ženu potěší jakákoliv 

květina či jakýkoliv dárek. V některých státech vyjadřují ženám úctu a lásku, v jiných zase oslavují jejich 

ekonomické, politické a sociální úspěchy. Existují však státy, ve kterých stále zůstává na předním místě boj 

za rovná práva žen. 

Myslím si, že u nás v České republice se ženám vyjadřuje spíše úcta a láska. A proto nezapomeňte potěšit 

v tento den svou ženu či dívku a věnujte jí aspoň jednu kytičku. 

Všem ženám přejeme vše nejlepší k MDŽ. 

 

 

 

Březen - Měsíc knihy 

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955 do období hlubokého komunismu, kdy tehdejší propagátoři použili 

tuto akci jako nástroj osvěty.  

Měsíc knihy vznikl na základě domluvy ministerstva kultury se Svazem československých spisovatelů  

a Československého svazu mládeže. Ti se rozhodli, že jeden měsíc v roce bude věnován propagaci knih, 

vyhlásili tak březen za Měsíc knihy. Knihovny a knihkupectví tak měly vedoucí slovo  

a začaly pořádat nejrůznější akce, besedy či večery poezie. 

Již po dobu sedmi let Svaz knihovníků a informačních pracovníků pořádá celostátní akci na podporu 

čtenářské gramotnosti a tím oslavuje březen jako měsíc čtenářů. V letošním roce byl vyhlášen už osmý 

ročník této akce. 

Myslím si, že v dnešní době upadá zájem zejména u mladých lidí o to přečíst si nějakou hezkou knížku. Já 

sama už od doby, kdy jsem se naučila číst, ležela jsem v knížkách od rána do večera. Tato záliba mi zůstala 

dodnes.  

 (Iva Nováková, Dis., NZDM) 
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Povedené akce OCSS 

SAS 

Co se dělo v SAS v únoru? 

Původně jsme plánovali, že se budeme s našimi 

rodinkami pilně připravovat na masopust. Ten byl 

bohužel zrušen. Samozřejmě že jsme na situaci 

zareagovali a připravili náhradní akce.  

Letošní zima přinesla spoustu sněhu. Děti se 

vyřádily při koulování, sáňkování, stavěly 

sněhuláky. V SAS jsme s nimi také dělali 

sněhuláky, ale ti byli z papíru.  

Při dalších akcích jsme vyráběli valentýnská 

přáníčka nebo soutěžili v komunikaci. U všech 

akcí jsme si hodně povídali, smáli se a procvičili 

různé dovednosti . 

Jedna akce se bohužel nepovedla a velmi nás to 

mrzí. Připravená přednáška o nebezpečí drog pro 

děti se neuskutečnila, protože naši uživatelé se 

starali o nemocné děti, vyřizovali na úřadech nebo 

jednoduše zapomněli. Přednášku uskutečníme 

v náhradním termínu. 

 (Milada Piksová, SAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP/OSP 

Cvičení pro ženy 

S uživatelkami služeb TP/OSP jsme si dne 9. 2. 

2017 v ICVA  zacvičily. 

Naším cílem bylo nejen si protáhnout těla, ale také 

se pobavit a odreagovat se od všedních denních 

starostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak na dluhy? 

S uživateli služeb TP a OSP jsme se sešli 

v kanceláři poradny. Při kávě a čaji jsme uživatele 

informovali, jak předcházet vzniku dluhů. 

Upozornili jsme na to, že by si  měli půjčovat až 

poté, co si velmi pečlivě spočítají, zda bude výše 

splátky únosná pro jejich rodinný rozpočet.  

Nedostatek peněz na splátky pak někteří řeší 

dalším úvěrem (ještě nevýhodnějším) a rozjedou 

tak nebezpečnou DLUHOVOU PAST. 

        (Petra  Martinovská, DiS., TP/OSP)
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NZDM 

Dárečky na Valentýna 

 

Dne 1. 2. 2017 se v NZDM uskutečnila výtvarná 

akce s názvem „Dárečky na Valentýna“. Uživatelé 

měli možnost vyrobit si valentýnské svíčky dle 

své fantazie. Zdobili je mašlí, korálky nebo 

srdíčky. Někteří se pustili do výroby šperků 

z  různých druhů korálků. Strávili jsme příjemné 

odpoledne. 

 

 

 

 

 

Vyrábíme z FIMO 

S přípravami na Valentýna jsme pokračovali 

v NZDM i 8. 2. 2017.  Tentokrát uživatelé 

vyráběli pro své milované srdíčka nebo květiny 

z modelovací hmoty FIMO.  

 

 

Absence rodiny není překážkou kvalitního 

života 

V úterý dne 21.2.2017 NZDM navštívily 

pracovnice BFZ, které nám představily projekt 

Absence rodiny není překážkou kvalitního života. 

Tento projekt je určen mladým lidem od 15 let do 

26 let. Projekt nabízí motivační aktivity a odborná 

školení, nácvik praktických dovedností 

a  informací o trhu práce, skupinové a individuální 

poradenství, tréninková pracovní místa 

s mentorem nebo možnost pracovního uplatnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613035832227253.1073742074.100005625253061&type=3
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Ochutnávka z připravovaných akcí 

OCSS 

 

Březnové aktivity v SAS 

 

Od března dochází v SAS ke změně 

harmonogramu akcí. Jedno úterní odpoledne 

v měsíci budeme věnovat setkávání s našimi 

rodinkami při volnočasových aktivitách či 

přednáškách. Každý čtvrtek pak bude v SAS 

s pozvanými uživateli a jejich dětmi pracovat 

pedagožka Bc. Radka Vlachá.  

Nově tedy na úterý 21. března od 14:00 hodin 

připravujeme akci „Vítáme jaro“. Budeme si 

povídat o jaru, něco vyrobíme a také si 

zasoutěžíme. 

(Milada Piksová, SAS) 
 

 

 

 

 

 

 

K oslavě dne MDŽ zveme uživatele služeb 

TP/OSP  dne 9. 3. 2017 od 14. 30 hodin v Poradně 

/NV 198/. 

Občerstvení je zajištěno. 

 

Přednáška 

Dne 16. 3. 2017 je pro uživatele služeb TP/OSP 

připravena přednáška na téma: 

Jak pečovat o své zdraví. 

Sejdeme se v Poradně /NV 198/ v 14.30 hodin. 

Přednášet Vám bude A. Humpolcová 

 

Upozornění 

Během měsíce března 2017 proběhne změna ve 

formuláři SSP – čtvrtletní příjem. 

Přesné informace se teprve dozvíme a budeme 

Vás včas informovat. 

(Tým TP/OSP) 
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ANKETA 

 

Jaký je váš vztah ke knihám? 

 

V. T. (34 let, uživatelka SAS): „Knížky nečtu. 

Jediné co čtu, je bible.“ 

D. L. (40 let, uživatelka SAS): „Čtu fantasy 

literaturu. Moji oblíbení spisovatelé jsou David 

Edinggs a Robert E. Howard. S dětmi čteme 

pohádkové knížky.“ 

J. L. (40 let, uživatelka SAS): „Teď už knížky 

nečtu, četla jsem jako holka. Starší děti čtou 

hodně. Knížky si půjčují v knihovně nebo čtou e – 

knihy.“  

 L. K. (35 let, uživatelka TP/OSP): „V poslední 

době moc nečtu. Naposledy jsem četla knihu, 

u  které si nepamatuji její název, ale byl to román 

pro ženy.“ 

N. B. (18 let, uživatelka NZDM): „Celkově mám 

ráda knížky se šťastným koncem.“  

P. Š. (19 let, uživatel NZDM): „Tak akorát, nečtu 

hodně, ale přečtu si. Jednou jsem četl román, ale 

už nevím, jak se jmenoval a celkem se mi líbil.“  

L. T. (15 let, uživatel NZDM): „ Nečtu, jen ve 

škole povinnou četbu.“ 

P. M. (16 let, uživatel NZDM): „Vůbec nečtu, 

nebaví mě to.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč? (povídka) 

 
 

Nejčastější naše otázka je slovo proč??? Proč. 

Proč je život tak těžkej, proč nemůže být lehkej, 

proč jsem chudej a né bohatej, proč se mají oni líp 

než já, proč jsem nemocnej a on zdravej. Víte, 

myslím si, že tohle všechno vzniká ze závisti, to 

jak jsme se narodili nebo v jaké situaci právě 

jsme, je z určitého důvodu, neovlivníme to, proto 

by jsme se měli chovat tak jak máme a při každé 

situaci, která se nám stane, by jsme měli myslet 

pozitivně.  

Pozitivní myšlení = pozitivní výsledky 

Negativní myšlení = negativní výsledky 

Lidi si myslí, že když se stane něco špatného, že 

to bude pořád špatný jenže ono to tak není. 

Představte si, že máte život jako velké mínus, jste 

na dně, nemáte práci, nemáte přátele, nemáte 

vztah, ztratíte rodinu, takzvaně umíráte. Otázka 

proč Vám nepomůže. Otázka proč patří do 

negativního myšlení. Víte, co potřebujete 

pozitivní myšlení. Víte, co je pozitivní myšlení? 

Je to víra. Víra Vám otevře jak oči tak i srdce – 

srdce bojovníka. Ano, život není lehký, kdo říká, 

že jo tak lže. Pokud máte vše, máte  co ztratit. 

Pokud nemáte nic, nemáte co ztratit. Život je 

vyrovnaný, ale nic nemění na tom, že by jste měli 

plakat nad každou překážkou, ale překonat jí. 

Pokud spadneš tak se zvedni a neříkej, že to nejde, 

ono to jde, jen nemáš přesvědčení a silnou vůli. 

Představ si, že jdeš, zakopneš a spadneš na zem. 

Co uděláš? Budeš ležet? Zavoláš sanitku? Začneš 

brečet při bebíčku? Život se s tebou hold nemazlí, 

od čeho je dno, aby si se z něj mohl odrazit, tak 

přestaň brečet a postav se, buď neporazitelný 

nepřemožitelný jen tak v životě vítězíš. Věř mi, 

nemohl  by jsi být pořád na vrcholu, existuje tu 

gravitace, to co jde nahoru, musí taky dolu. Život 

je v rovnováze tak si važ všeho, co máš a přestaň 

vykládat, že je všechno špatně a vynech slovo 

proč!!! 

(P. Š., uživatel NZDM) 
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Zábava 

Pranostiky na měsíc březen 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok 

jest. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm 

sáhl. 

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste 

zlato. 

V březnu prach-jistý hrách. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude 

v  stodole ráj. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle 

obilím a sudy vínem naplní. 

 

Tip do kina 

I dva jsou rodina 

Vtipný a nonšalantní Samuel (Omar Sy) si užívá 

bezstarostný život na francouzské Riviéře. 

Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt 

Kristin (Clémence Poésy) a oznámí mu, že dítě, 

které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku  

a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do 

Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu 

nezbývá nic jiného než si najít práci a ve 

velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím 

způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Během 

následujících osmi let se ukáže, že je nejen 

milující, ale i hodně netradiční táta. S humorem se 

vypořádává s nástrahami každodenního života 

osamělého Francouze v Londýně. Rodinná idylka 

se však záhy změní, když se zničehonic před 

jejich dveřmi objeví Kristin.... 

 (Bohemia MP) 

 

 

 

 

 

 

Sokol Obrnice 

Rozpis zápasů „A“ chlapi - jaro 

 

Sobota 25. 3. 2017 15:00 

AFK LoKo Chomutov - TJ Sokol Obrnice 

15. kolo 

Sobota 1. 4. 2017 16:30 

TJ Sokol Obrnice - FK SEKO Louny B 

16. kolo 

Sobota 8. 4. 2017 16:30 

FK Dobroměřice - TJ Sokol Obrnice 

17. kolo 

Sobota 15. 4. 2017 17:00 

TJ Sokol Obrnice - TJ Kopisty 

18. kolo 

Sobota 22. 4. 2017 17:00 

1. FC Spořice - TJ Sokol Obrnice 

19. kolo 

Sobota 29. 4. 2017 17:00 

TJ Sokol Obrnice - SK VIKTORIE Ledvice 

20. kolo 

Sobota 6. 5. 2017 17:00 

SK Ervěnice - Jirkov - TJ Sokol Obrnice 

21. kolo 

Sobota 13. 5. 2017 17:00 

TJ Sokol Obrnice - TJ SOKOL Březno 

22. kolo 

Sobota 20. 5. 2017 17:00 

TJ Spartak Perštejn - TJ Sokol Obrnice 

23. kolo 

Sobota 27. 5. 2017 17:00 

FK Postoloprty - TJ Sokol Obrnice 

24. kolo 

Sobota 3. 6. 2017 17:00 

TJ Sokol Obrnice - TJ Sokol Domoušice 

25. kolo 

Sobota 10. 6. 2017 17:00 

TJ Sokol Údlice - TJ Sokol Obrnice 

26. kolo 

Sobota 17. 6. 2017 17:00 

TJ Sokol Obrnice - TJ Tatran Podbořany 
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 název akce od - do místo pro koho 

  1. 3. 2017 Zdobení porcelánu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

8. 3. 2017 Tibet - Dalajláma 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

9. 3. 2017 Oslava dne MDŽ 14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

15. 3. 2017  Strom života 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

15. 3. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

16. 3. 2017 Jak pečovat o své zdraví 14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

21. 3. 2017 Vítáme jaro 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 3. 2017 Pletení z papíru I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

29. 3. 2017 Pletení z papíru II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 3. 2017 Čteme dětem 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele SAS 

30. 3. 2017 Měsíc s knihou 16:00 – 17:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

29. 3. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS Každý den  Sportovní odpoledne  14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Vždy v úterý 

a ve čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Pedagog v SAS 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 


