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Na pomyslné dveře již klepe Nový rok, tentokrát s číslovkou 2018. Toto vydání měsíčníku Maják
pojednává jako obvykle o tom, co jsme v posledních dnech prožili, a co bude již navždy
poznamenáno nálepkou „v roce 2017“. Už teď ale víme, že rok, který nadchází, bude rokem plným
výročí, důležitých občanských i osobních rozhodnutí a zajímavých sportovních utkání. Přinášíme
krátký výběr toho, co nás čeká a nemine.
Hned 12. a 13. ledna nás všechny čekají prezidentské volby, které rozhodnou o tom, kdo bude stát
v čele státu po dobu dalších pěti let. O přízeň se bude ucházet devět kandidátů.
Mezi 9. a 25. únorem proběhnou Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Zřejmě
nejvíce divácky sledovanými bude 5 mužů a 6 žen, kteří Českou republiku budou reprezentovat
v biatlonu, a sestava nominovaná do národního hokejového týmu.
Celý měsíc, počínaje 8. červnem, budeme moci sledovat jednadvacáté mistrovství světa ve fotbale,
které se tentokrát koná v Rusku.
V srpnu uplyne přesně 50 let od začátku sovětské okupace, která v Československu odstartovala
proces tzv. normalizace a vedla k vlně dalšího zatýkání politických odpůrců komunistického režimu.
Příchod podzimu do našich životů přinese ještě další důležitou volbu. Budou se totiž konat nové
volby do zastupitelstev měst a obcí, které rozhodnou o tom, kteří lidé budou reprezentovat zájmy
občanů na komunální úrovni. To znamená, že i u nás v Obrnicích budeme volit nové vedení obce.
Poněkud radostnější výročí nám přinese 28. říjen, neboť uplyne přesně sto let od vzniku
samostatného Československa v roce 1918. Jistě bude zajímavé sledovat, jaké oslavy tento
významný den přinese. Dodejme, že rok 1918 pro celý svět symbolizuje především konec první
světové války, od které uplyne taktéž sto let.
Obecně nás však v nejbližší době čeká obvykle mrazivá zima (nezoufejme, pokud bude deštivá a
bez sněhu, a vzpomeňme, že „na Nový rok déšť – o Velikonocích sníh“). Jejím vrcholem
v záležitostech lidských, alespoň ve světě západní kultury, jsou Vánoce a příchod Nového roku.
My v OCSS bychom vám všem, milé čtenářky, milí čtenáři, rádi popřáli, aby ty letošní Vánoce
nebyly poznamenány vnějšími vlivy počasí, aby, při vzpomínce na sv. Augustina, který prohlásil,
že „kdo nemiluje, studí a může i mrazit“, jste v sobě nalezli ten opojný a hřejivý pocit
z přítomnosti těch, které milujete, a kteří milují Vás, a do právě přicházejícího roku mnoho štěstí
a síly na vše, co může a musí přijít.
(za redakci „Majáku“ ZdeMaso)
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Povedené akce OCSS
TP/OSP
„Proč si nedělat dluhy“
Na toto téma proběhla dne 14. 11. 2017
v Poradně přednáška. Při naslouchání této
zajímavé přednášky měli uživatelé dotazy, jak
postupovat a čelit těmto finančním nástrahám
před blížícími se vánočními svátky. Po ukončení
přednášky jsme si připravili kreativní vánoční
„tvořeníčko“ – malování na hrnečky.
(Tým TP/OSP)

„Finanční gramotnost“
Další zajímavá přednáška se v Poradně
uskutečnila 21. 11. 2017. Přednášela JUDr. Jana
Betlamová. Informovala uživatele, co vlastně je
finanční gramotnost. Je to soubor znalostí
a dovedností, které člověku umožní porozumět
financím a umožní jim správně zacházet s penězi
v různých životních situacích.
Uživatelé by si měli vždy naplánovat rodinný
rozpočet tak, aby každý měsíc s financemi
vystačili. Dále byli posluchači upozorněni tvz.
vánoční půjčky, které jsou sice velmi lákavé, ale
příliš rizikové. Velmi často se totiž stává, že radost
z mnoha dárků vystřídá neštěstí v podobě velkých
dluhů.
Věříme, že tato přednáška byla pro naše uživatele
velmi prospěšná.
(Tým TP/OSP)
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NZDM „Vulkán“
(texty tým NZDM „Vulkán“)
"CD trochu jinak, aneb vyrábíme sovy"
Dne 8. 11. 2017 jsme v klubu NZDM s pomocí
starých cédéček vyráběli sovy, které mohou
sloužit jako držátko na propisky nebo pouze
jako krásná dekorace.

#ZdeKujSe

„Návštěva Světlušek“

Ve středu 15. 11. 2017 uživatelé v NZDM "Vulkán"
odpověděli na několik otázek pomocí formuláře,
který byl připraven speciálně pro tuto akci. Cílem
akce byla snaha zlepšit znalosti uživatelů v oblasti
vyhledávání informací na internetu, zvýšení
sebevědomí a znalostí z oblasti historických,
kulturních, politických, sociálních i technických
témat a v neposlední řadě zpětná vazba na práci
sociálních pracovníků zařízení. Ti z Vás, kteří si
budou chtít "test" sami vyzkoušet, můžete na
této adrese:
www.ocss.cz/zdekujse

Dne 16. 11. 2017 nás v NZDM "Vulkán" navštívili
uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Klub Světluška. Společně jsme strávili
odpoledne při sociohrách, kreslení či tanečním
představení uživatelek klubu Světluška.
Odpoledne zakončilo vystoupení naší uživatelky
Adélky Švábové a Mikyho, který nově vede
hudební kroužek v NZDM „Vulkán“.
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SAS
„Halloween“
V Evropě stále oblíbenější slavení amerického svátku Halloween jsme v naší „Povídárně u SASanek“ využili
k výrobě strašidelných dýní. Dětičky si mezitím nacvičovaly, jak pořádně postrašit sousedy. 

„Vaříme s dětmi pro děti“
Odpoledne 9. listopadu bylo u SASanek plné
levných a chutných receptů – špagety s rajskou
omáčkou, vajíčková pomazánka, mini pizzy a další
rychlá a levná jídla pro děti, která mohou
maminky doma připravovat svým dětem.
S maminkami jsme diskutovali o tom, jak děti do
přípravy jídel zapojit.
"Malujeme podzim"
Listopad je měsícem padajícího listí. Toto listí
jsme si přinesli do SAS a 16. 11. jej využili k
výtvarné činnosti. Nejprve si každé dítě vytvořilo
obrázek listů pomocí techniky frotáž. Tato dílka si
děti odnesly domů. Pak jsme vyrobili společné
dílo. Pomocí temper vznikl nádherný podzimní
strom s obtisky listů, který je součástí výzdoby
prostor SAS.
www.ocss.cz

Připravované akce
Přednáška: K - Centrum

Výlet s TP/OSP

Na 13. 12. 2017 tým NZDM „Vulkán“ pro své
uživatele připravil na přednášku s názvem
„Funkce K – Centra a terénních programů a rizika
užívání drog“. Přednášet bude zaměstnanec
K – Centra v Mostě, Karel Fiala.

Obecní úřad Obrnice
Tým TP/OSP připravil na 13. 12. 2017 pro
uživatele těchto služeb exkurzi do průmyslové
zóny Triangle.
Těšíte se na Ježíška a dárky? Pojďte „nasát“
vánoční atmosféru do Vánočního domu v
Karlových Varech, kam se po exkurzi vydáme.

Vás zve na hudební komedii z atraktivního
prostředí médií s Lukášem Langmajerem v hlavní
roli bulvárního fotografa, smolaře a žárlivce
PAPARAZZI aneb Intimní život bulvárního
fotografa.
12. 12. 2017 od 19:00hod. v ICVA
Lístky v předprodeji u paní Cabové.
tel. č.: 774 236 017; cena: 150,- a 100,-

Vánoční besídky OCSS
SAS – 14. 12. 2017
14:00hod v budově ICVA
TP/OSP – 14. 12. 2017
14:00hod v budově ICVA
NZDM - 20. 12. 2017 od
16:00hod v NZDM „Vulkán“
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Zábava
Tip do kina:

Tip na kulturní akci:

Star Wars: Poslední z Jediů

Rozsvícení vánoční stromu

Nejočekávanější film roku?

Dne 3.12 od 16:00 na 1. náměstí v Mostě
proběhne slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.

Jednoznačně Star Wars: Poslední z Jediů. Můžete
to zpochybňovat, ale až se sejdeme nad
souhrnným žebříčkem letošních tržeb, tak se to
potvrdí. Dvě miliardy asi tentokrát pokořeny
nebudou, ale není nepředstavitelné, že se snímek
zařadí do pětky nejvýdělečnějších filmů vůbec.
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia
Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů.
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se
probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie
prožívají strhující dobrodružství, během kterých
odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z
minulosti.
Rey učinila první krůčky do širého světa ve Star
Wars: Síla se probouzí a společně s Finnem, Poem
a Lukem Skywalkerem bude ve své epické cestě
pokračovat, v další kapitole ságy Hvězdných válek,
ve Star Stars: Epizodě VIII. Z minulého filmu se
vrací Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver,
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita
Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels,
Gwendoline Christie a Andy Serkis. Nově je doplní
Benicio Del Toro, Laura Dern a Kelly Marie Tran.
Režíruje a scénář napsal Rian Johnson. (Falcon)

Program:
16:00 Vánoční krasobruslení na ledovém kluzišti
16:15 Marta Jandová
ZUŠ F. L. Gassmanna
17:00 Rozsvícení vánočního stromu
V Obrnicích proběhne
stromu 10. 12. 2017.

rozsvícení

vánočního

Bludiště
Cesta za hvězdou
Mudrcové od Východu hledali cestu za Ježíšem
podle nezvykle jasné hvězdy. Za jejím svitem se
však nevydali sami. Zjistěte, zda správnou cestu
našla i všechna naše zvířátka na obrázku.

Datum české premiéry je stanoveno na 14. 12.
2017.
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nabízí v prosinci 2017
název akce

od - do

místo

pro koho

5. 12. 2017

Mikulášská dekorace

14:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele SAS

6. 12. 2017

Vánoční dílna

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

13. 12. 2017

Přednáška K-Centrum

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

13. 12. 2017

Exkurze do Trianglu,
Vánoční dům

Bude upřesněno

Žatec

Pro uživatele TP/OSP

14. 12. 2017

Vánoční posezení s uživateli

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele SAS a TP/OSP

18. 12. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

20. 12. 2017

Vánoční besídka

16:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

27. 12. 2017

Povídání u kávy

16:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

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
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