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Ačkoli v úterý 20. 6. 2017 vyšplhala teplota nad 

30 °C, nezabránila tato skutečnost široké 

veřejnosti, aby si našla cestu do Integrovaného 

centra volnočasových aktivit v Obrnicích (ICVA) 

a stala se svědkem prvního ročníku zábavné a 

vzdělávací akce s názvem „Obrnická akademie“. 

Jejím hlavním účelem bylo představit veřejnosti 

ucelený systém sociálních služeb, které 

v Obrnicích pracují s dětmi a mládeží nejen na 

smysluplném trávení volného času, ale také při 

jejich vzdělávání a rozvoji.  

Celou akci příjemně a s grácií uváděly uživatelky 

obrnického nízkoprahového centra „Vulkán“ 

Hanka Maňkošová a Nikola Bertóková, přičemž 

úvodní slovo patřilo ředitelce OCSS Lucii 

Matějovicové.  

Oči i uši potěšila široká paleta účinkujících. Zprvu 

obecenstvo uvedlo do varu hudební vystoupení 

kapely Gypsy Roma ze Salesiánského střediska 

Štěpána Trochty v Trnovanech.  

Srdce všech přítomných si svým hudebním 

vystoupením získaly děti z Mateřské školy 

v Obrnicích, stejně jako společné vystoupení 

pěveckého sboru a výtvarné dílny dětí ze Základní 

školy v Obrnicích, které vystoupily ihned po nich.  

Svým již klasicky výborným vystoupením 

obecenstvo nezklamali sourozenci Herákovi 

z nízkoprahového centra „Vulkán“, po nichž 

gymnastickou ohebností uváděly přítomné v údiv 

Karolína Krausová a Veronika Tirpáková.  

 

 

 

 

Pokud srdce diváků dosud úplně neroztála, není 

pochyb, že tomu tak bylo po vystoupení dětí ze 

SAS Olivín, které nám zarecitovaly a předvedly 

vtipné hudební a taneční číslo, které bylo 

následováno pěveckými vystoupeními Anety 

Balážové a Sandry Slepčíkové.  

To už se akce chýlila k závěru, ale nikoho 

z přítomných nenechalo na pochybách, že zábava 

bude pokračovat až do konce. Svým tanečním 

vystoupením totiž všechny nadchlo Komunitní 

centrum Duhovka.  

Na úplný závěr se na pódium vrátila kapela Gypsy 

Roma. To už všechny přemohla neuvěřitelná 

atmosféra celé akce – obecenstvo i předešlí 

vystupující vstali ze židlí a začali společně, bez 

rozdílu věku, pohlaví i etnika, tančit do rytmu.  

Pořadatelé by touto cestou chtěli Všem partnerům 

poděkovat za spolupráci a výborné umělecké 

výkony. 
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POVEDENÉ AKCE OCSS 

TP/OSP 

Přednáška o drogách 

Dne 14. 6. 2017 se v Poradně uskutečnila 

přednáška na téma Drogy. 

Míša Chilo přítomné informovala, jaké jsou druhy 

drog, jaká jsou rizika užívání, jak rodič pozná, že 

jeho dítě drogy užívá, jaké jsou možnosti léčby 

závislosti atd. 

tým TP/OSP 

SAS 

Den dětí  

Pro naše rodinky jsme na čtvrtek 1. června 

připravili malou oslavu Dne dětí. Přálo nám 

počasí, a tak jsme mohli vyrazit ven.  

Na trávníku uprostřed sídliště jsme pro děti 

připravili několik soutěží, které prověřili šikovnost 

dětí a dokonce i některých dospěláků . Báječná 

byla spolupráce s rodiči, kteří nám vypomohli na 

jednotlivých stanovištích.  

Děti jsme odměnili barevnými kornoutky 

sladkostí, pohádkou promítnutou v herně na 

interaktivní tabuli a závěrečnou diskotékou. 

 

Vhodné a nevhodné potraviny pro děti 

Dalším tématem vzdělávání pro uživatelky služby 

SAS bylo v měsíci červnu stravování dětí. 

Uživatelky jsme seznámili s potravinovou 

pyramidou. Hovořili jsme o tom, jaké složení 

stravy je pro děti nejvhodnější. Hledali jsme 

společně finančně dostupné zdravé potraviny. 

Probrali jsme, které potraviny a tekutiny jsou 

nevhodné pro děti.  

tým SAS 
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NZDM 

Mezinárodní den trpaslíků 
 

22. červen je Mezinárodním dnem trpaslíků. 

V našem nízkoprahovém centru Vulkán jsme se k 

jeho oslavě připojili kreativním způsobem  

a vytvořili si trpaslíky vlastní. Při této výtvarné 

akci jsme si užili spoustu zábavy, hlavně když 

někdo zakřičel „Pozor, bouchne 

to!“ nebo „Pozor, trpaslík!“ a my se museli 

schovávat.  

 

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE OCSS 

 Povídárna u Sasanek 

Bude se konat v SAS vždy poslední úterý v měsíci 

od 10 do 12 hodin. Dáváme tímto prostor našim 

uživatelkám pro setkávání, kde si budou moci 

v klidu popovídat o tom, co je zajímá, těší, trápí 

apod. Dle přání uživatelek se budeme věnovat 

různým kreativním či vzdělávacím činnostem. 
 

První Povídárna se koná v úterý 25. 7. 2017. 
 

Už se moc těšíme. 
 

Vaše SASanky  

 

 

 

 

Výlet s TP/OSP 

Dne 27. 7. 2017 je připravena exkurze do 

Infocentra Ledvice, které je zaměřené na 

klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého 

druhu v České republice. 

Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí 

zážitkovou formu prezentací. 

S uživateli služeb TP/OSP se sejdeme před ICVA 

v 9: 00 hodin, odjíždíme v 9:30 hodin. 

Po exkurzi se vypravíme do Ústí nad Labem, 

lanovkou na Větruši do přírodního a zrcadlového 

bludiště. 

Těší se na Vás Tým TP/OSP 

 

 

 

 

 

Turnaj ve fotbale 

Dne 18. 7. 2017 bude NZDM Vulkán pořádat 

turnaj ve fotbale. Účast nám již přislíbilo 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty 

a Polyfunkční centrum Chanov. Doufáme, že naši 

uživatelé budou schopni sestavit 

konkurenceschopné družstvo, které se popere 

o vítězství. Ostatní nás mohou přijít podpořit 

v 16:00 hod. na školní hřiště. 

Těšíme se na Vás! Tým NZDM 
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ANKETA 

Zeptali jsme se našich uživatelů: 

 

Zúčastnili jste se Obrnické akademie? Které 

vystoupení se Vám nejvíce líbilo? 

 

 Byla jsem, ale bohužel jsem přišla později. 

Nejvíc se mi líbilo vystoupení sourozenců 

Herákových a gymnastek.(O. H.) 

 Byli jsme celá rodina. Moc se nám všecko 

líbilo a nejvíc ta kapela Gypsy. (A. R.) 

 Akademie jsem se zúčastnil a nejvíce se mi 

líbilo vystoupení Obrnických talentů. (K. 

S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotosoutěž  

 „Poznávejte s námi zákoutí Obrnic“ 

Každý měsíc zveřejníme jednu fotografii a na Vás 

bude určit, o jaký objekt se jedná a kde se nachází. 

Jméno prvního z vás, kdo správně odpoví, bude 

uvedeno v příštím čísle u správné odpovědi. Budeme 

rádi, pokud si s námi zasoutěžíte.   

 

Vítězem minulého kola se stal DOMINIK DUPÁK, 

který správně uhádnul, že fotka byla pořízena 

v Obrnicích na vlakovém nádraží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud víte, kde se nachází objekt uvedený na 

fotografii, pište na email zaspal@ocss.cz nebo 

přijďte informaci sdělit osobně od pondělí do 

čtvrtka po 14 hod. do klubu. 
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Zábava 

Tip do kina 

Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), 

který velkolepým způsobem debutoval ve 

filmu Captain America: Občanská válka, se ve 

snímku Spider-Man: Homecoming začíná více 

sbližovat se svou nově získanou identitou 

pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých 

zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se 

svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým 

dohledem svého nového učitele Tonyho Starka 

(Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke 

svému běžnému životu - což mu komplikuje touha 

dokázat, že by Spider-Man mohl konat mnohem 

větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale 

když se objevuje nový padouch Vulture (Michael 

Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera 

skutečně důležité. 

(Falcon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 
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Náklad 100 výtisků. Samostatně neprodejné! 

nabízí v červenci 2017 

 

 

 

 

 

 název akce od - do místo pro koho 

  4. 7. 2017 Den nezávislosti 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 7. 2017 Prázdniny se Sasankami 1 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

11. 7. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

17. 7. 2017 Osobnosti naší doby 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 7. 2017  Turnaj ve fotbale 15:30 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

 19. 7. 2017 Pánská jízda 14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

20. 7. 2017 
Výlet do muzea voskových 

figurín 
Bude upřesněno Praha Pro uživatele NZDM a SAS 

20. 7. 2017 
Výlet do muzea voskových 

figurín 
Bude upřesněno Praha Pro uživatele SAS a NZDM 

24. 7. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

25. 7. 2017 Povídárna u Sasanek 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

27. 7. 2017 Exkurze do infocentra Ledvice 9:00 – 15:00 Ledvice Pro uživatele TP/OSP 

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 


