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VLASY JAKO SYMBOL POMOCI
Rozhovor se Simonou Balážovou
Zaměstnankyně našeho nízkoprahového zařízení „Vulkán“, Simona Balážová, se v září rozhodla věnovat
své vlasy pro dobrou věc. Vlasy stříhá a paruky z nich vyrábí pražský salon „Dlouhovláska“. Výsledná
paruka je poté předána potřebným prostřednictvím nadačního fondu „Šance onkoláčkům“, jehož posláním
primárně je materiálně a finančně pomáhat dětem s vrozenými vadami, dětem s vážným onemocněním
a dětem v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení. Do dnešního dne pomohli nebo zprostředkovali
pomoc již 300 dětem v onkologické léčbě a skoro 110 dětem s jiným vážným onemocněním. Rozhodli jsme
se Vám zprostředkovat její zkušenost krátkým rozhovorem.
Ahoj Símo! Tak začněme. Jak a kdy jsi se o nadačním fondu „Šance onkoláčkům“, se kterým
spolupracuje pražský salon Dlouhovláska.cz, jenž stříhání a výrobu paruk zajišťuje, dozvěděla?
O tom, že existuje možnost pomoci nemocným lidem tímto způsobem, jsem se dozvěděla na internetu
přibližně před rokem a půl. Proto jsem se začala o tuto možnost více zajímat a zjišťovat si více informací –
jaká jsou kritéria a jaké jsou u nás v republice organizace, které se tímto zabývají. Možnost darovat své
vlasy mě velmi oslovila. V minulosti jsem chtěla darovat krev, plazmu nebo kostní dřeň. Bohužel ze
zdravotních důvodů nemohu.
Jaké jsi měla pocity, když jsi se svými tak dlouho opečovávanými vlasy vyrazila na místo setkání?
Pocity jsem měla smíšené. V jeden okamžik přijdete, jak už jsem říkala, o své pečované dlouhé vlásky, ale
současně máte radost, že právě vy můžete pomoci a přispět k výrobě paruky pro nemocnou holčičku, které se
při nasazení na míru vyrobené paruky rozzáří oči a radostí se i rozpláče. A nejen to, částka za „vykoupené“
vlasy putuje na transparentní účet nadačnímu fondu.
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Mohla sis vybrat, komu konkrétně pomůžeš?
Vybrat si konkrétní osobu – kterou znáš, chceš ji pomoci – tak ta možnost určitě je a to po domluvě
s „Dlouhovláskou“. Já jsem své vlásky darovala zástupkyni tohoto salonu, která byla přítomna na akci
„Mostecké vlasy“, která se konala na MŠ Pastelka v Hutnické ulici. Jaká paruka a pro koho byla vyrobena,
se nedozvím. K tomu, aby byla vyrobena paruka, jsou zapotřebí vlasy alespoň od tří osob.
Kdybys mohla vrátit čas, změnila bys svoje rozhodnutí nechat se ostříhat?
Ne. I přesto, že jsem přišla o své vlasy, bych své rozhodnutí nezměnila. Ani na chviličku jsem nezaváhala
a nezalitovala. Vlasy dorostou. Slíbila jsem „Dlouhovlásce“, že se za pět let opět setkáme. Pevně věřím, že
to tak bude a budu moci opět darovat vlasy. Samozřejmě, že bych si víc přála, aby do budoucna bylo méně
onkologicky nemocných pacientů, nebo ještě raději, kdyby byl objeven lék na rakovinu, a tyto akce by se
staly minulostí.
Měla akce úspěch?
Akce „Mostecké vlasy“ byla velmi zdařilá. Nejen dospělé ženy, ale i malá děvčátka se nechala stříhat.
Celková vybraná peněžní pomoc této nadaci činila 76 959 korun. Vybráno bylo také mnoho materiálních
věcí, jako například hygienické prostředky. Já osobně navíc věřím, že pokračováním této akce je i tento
rozhovor, který snad dostane tento způsob pomoci nemocným mezi více lidí.
(ZdeMaso, NZDM)
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POVEDENÉ AKCE OCSS
Výtvarné odpoledne v NZDM
Dne 6. 9. 2017 jsme v nízkoprahovém centru
"Vulkán" zdobili porcelán. Holky se pustily do
výroby domácího mýdla. Moc jsme se u toho
bavili a všichni si to náramně užili. Těšíme se na
další takové výtvarné odpoledne.

Přednáška Dánsko
Dne 21. 9. 2017 se v NZDM konala přednáška
o Dánsku. Účastníci byli seznámeni s historií,
geografií, podnebím, politickým systémem,
obyvatelstvem,
náboženstvím
atd.
celého
Dánského království. Po přednášce byl promítnut
dokument o Dánsku z cyklu České televize
„Cestománie“, poté následovala diskuze.

Povídárna u SASanek
I poslední úterý v září se v SAS uskutečnila
Povídárna u SASanek. Tentokrát jsme si u kávy
a čaje s maminkami povídali o péči o domácnost.
Hovořilo se nejen o úklidu, ale i o možnostech
zútulnění bytu. Maminky si vyzkoušely práci
s barvami na sklo. Každá si vytvořila obrázek
podle předlohy, který jim doma může ozdobit
třeba okno nebo zrcadlo.
www.ocss.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Bezplatná právní poradna
Pondělí 9. 10. 2017 od 13:00 – 15:00 hodin

Dne 3. 10. 2017 od 14:00 hodin se v Poradně
/NV 198/ uskuteční přednáška na téma

Pondělí 23. 10. 2017 od 13:00 – 15:00 hodin

„Dávkový systém“- SSP – přídavek na dítě.
Seznámíme Vás se změnami při podání žádosti
o dávku.

Tým TP/OSP

Pozor změna!
Cvičení pro ženy
Tým služeb TP/OSP zve uživatelky na „Cvičení
pro ženy“.
Přijďte si svá těla protáhnout, spálit kalorie ve
čtvrtek 19. 10. 2017 od 15:00 hodin na ICVA.

Od měsíce října 2017 se mění formuláře k podání
žádosti o dávku SSP – přídavek na dítě, o kterou
si můžete požádat na ÚP Most. Rádi Vám
s vypsáním formulářů pomůžeme a také v případě
potřeby na úřad doprovodíme.
Tým TP/OSP

Tým TP/OSP
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Spoustu zábavy s nejrozmanitějšími atrakcemi na starém fotbalovém hřišti Obecní úřad Obrnice připravil na
16.září (nejen) pro své obyvatele obce. Svým vystoupením je zpestřil známý populární zpěvák Milan
Drobný, kapela Pangea – The Beatles Revival Band, výbornou show předvedl trojnásobný mistr světa
v biketrialu Martin Šimůnek. Celým sobotním odpolednem návštěvníky provázel bavič Petr Martinák.
Oslavy zahájila krátce po 13. hodině obrnická starostka Drahomíra Miklošová. Následoval koncert zpěváka
Hynka Tomma, pěvecké a taneční vystoupení místních chlapců a děvčat z o. s. Duhovka a dětská zvířecí
show se soutěžemi. Bohatý kulturní program nabídl kromě výše vyjmenovaného i řadu dalších zajímavostí.
Představila se například hudební skupina ze spřáteleného saského města Stollberg a také mladý talentovaný
zpěvák Michael Foret se svou skupinou. Chybět pochopitelně nemohlo ani chutné občerstvení.
Pro děti pořadatelé připravili řadu atrakcí, například laserovou střelnici, jízdu na býkovi, nafukovací
skluzavku, skákací hrad, malování na obličej nebo projížďku vláčkem.
Této akce se zúčastnilo i naše Obrnické centrum sociálních služeb, které ve svém stánku prezentovalo
jednotlivé služby včetně možnosti prohlédnout si fotografie z našich akcí. Pro zpestření jsme nabídli velice
oblíbené malování na obličej, které pochopitelně přilákalo především ty nejmenší.
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Zábava

Sokol Obrnice - výsledky

Stopař Cory Lambert objeví uprostřed zasněžené

Muži „A“

pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské

Sobota 26. 8. 2017 13:30

dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka
FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské

TJ Baník Bř. Chomutov - TJ SOKOL
Obrnice 2:11 (0:4)

rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela
nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje. Na
pomoc s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a
společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti...
(Falcon)

Sobota 2. 9. 2017 13:30

TJ SOKOL Obrnice - FK Braňany
Mlékárna 3:1 (2:1)
Neděle 10. 9. 2017 17:00

TJ Nové Sedlo - TJ SOKOL Obrnice 3:0 (1:0)
Sobota 16. 9. 2017 13:00

TJ SOKOL Obrnice - SK FK Chlumčany 6:2 (3:2)
Sobota 23. 9. 2017 16:30

SK Černovice - TJ SOKOL Obrnice 3:6 (0:4)
Muži „B“
Sudoku

Sobota 9. 9. 2017 15:00

TJ Sokol Obrnice B - TJ Sokol Otvice 1:6 (0:0)

Sobota 16. 9. 2017 17:00

TJ Rozvoj Polerady - TJ Sokol Obrnice

B 1:2 (1:1)
Neděle 24. 9. 2017 15:00

TJ Sokol Obrnice B - FK Havraň 14:2 (4:1)
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nabízí v říjnu 2017

název akce

od - do

místo

pro koho

3. 10. 2017

Přednáška – Dávkový systém

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele TP/OSP

19. 10. 2017

Vaříme s dětmi – romská jídla

15:00 – 17:00

NV 206

Pro uživatele SAS

9. 10. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

19. 10. 2017

Cvičení pro ženy

15:00 – 16:30

NZDM

Pro uživatele TP/OSP

4. 10. 2017

Vyrábíme z fima

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

11. 10. 2017

Výroba krabiček

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

23. 10. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

31. 10. 2017

Povídárna u Sasanek

10:00 – 12:00

NV 206

Pro uživatele SAS

31. 10. 2017

Kyberšikana – přednáška

14:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele SAS

18. 10. 2017

Zdobení svíček

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý den

Sportovní odpoledne

Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

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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