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20. července se pro uživatele SAS Olivín a nízkoprahového centra „Vulkán“ konal společný výlet do muzea
voskových figurín „Grévin“ v Praze. Ačkoliv byli všichni sžíráni neuvěřitelným vedrem, výlet to byl
vskutku povedený.
V 9:00 jsme autobusem vyjeli směrem na Florenc, odkud jsme procházkovou chůzí vyrazili přes Náměstí
republiky a kolem Prašné brány do Celetné ulice č. 15, kde muzeum sídlí. Zde jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jako první šla na prohlídku muzea ta, již tvořili uživatelé NZDM „Vulkán“.
Mezitím se druhá skupina, tvořená dětmi a rodiči, vydala na Staroměstské náměstí, kde obdivovali slavný
Pražský orloj. Děti si zaskotačily mezi mýdlovými bublinami, vyfotily se s medvídkem Pú či se nechaly
uchvátit různými pouličními umělci.
V muzeu v té době již členové druhé skupiny s neskrývaným obdivem sledovali voskové figuríny, které
svou podobou s živými lidmi braly přítomným dech a rozšiřovaly úsměv na tváři. Karel Roden, Vladimír
Menšík, Albert Einstein, „tatíček“ Masaryk, Jaromír Jágr a mnoho dalších, včetně celebrit jako Karel Gott
nebo Marylin Monroe, nenechávali představivost a fotoaparáty vydechnout. Skupiny se po necelých dvou
hodinách vystřídaly a muzeum se nyní nabídlo dětským zrakům, které byly u vytržení z Krtečka, Vinnetoua
nebo například Pata a Mata.
Skupina tvořená uživateli „Vulkánu“ prošla přes Staroměstské náměstí, kolem sochy Jana Husa a již
zmiňovaného Orloje, malebnými uličkami stověžaté matičky na Václavské náměstí, které si mohl každý
individuálně projít a objevovat možnosti, které nabízí pražská kultura a místní obchody.
Do Obrnic jsme v plném počtu vyjeli něco málo po 15 hodině a po příjezdu se vzájemně, obohaceni
o mnoho nových dojmů, rozloučili.
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Fotografie z výletu do Prahy
Více fotek naleznete na našem facebooku OCSS Obrnice.
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Turnaj ve fotbale 2017
Dne 18. 7. 2017 jsme pořádali turnaj ve fotbale.
Hrálo se systémem 4+1 na 12 minut, každý proti
každému. Turnaje se zúčastnilo pět týmů,
konkrétně: "Děkujeme za body", "OCSS
Obrnice", "Most", "Chanov" a "Luna". Posledně
jmenovaný tým přijel až z nízkoprahového
Salesiánského střediska Štěpána Trochty v
Teplicích.
Na prvním místě se umístil tým místních borců,
kteří sami sebe nazvali "Děkujeme za body" a to
bez ztráty jediného bodu. Skvělé druhé místo
obsadili taktéž místní, kteří navíc hrdě do svého
jména zvolili zkratku naší organizace, OCSS
Obrnice. Konečně třetí místo pro sebe vybojovali
pánové z týmu "Most".
Tímto bychom chtěli poděkovat Salesiánskému
středisku Štěpána Trochty - místo Trnovany, které
zajistilo sladké odměny pro vítěze. O trofeje,
diplomy a další věcné ceny jsme se postarali
z našeho rozpočtu. Doufáme, že se v takovém
nebo i větším počtu sejdeme i v dalším roce. Tak
sportu zdar!

(vítězný tým „Děkujeme za body“)

Pánská jízda
Dne 19. 7. 2017 se uskutečnila akce služby OSP –
„Pánská jízda - společně vyhledáváme
zaměstnání".
Uživatelé společně vyhledávali na pracovních
portálech potencionální zaměstnavatele a získali
informace, jak se ucházet o pracovní místo.
Akce se všem zúčastněným líbila, a proto se bude
opakovat.
(Váš tým OSP)
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Malířská akce

Připravované akce OCSS

I když je léto a prázdniny, šly děti do školy. Byla
to škola malířská a konala se v herně SAS.
S dětmi jsme si povídali o zvířatech. Ale hlavně
jsme kreslili a malovali s využitím interaktivní
tabule. Začali jsme ovečkou, pak na řadu přišla
kočka, vyřádili jsme se na motýlovi a skončili u
jelena. Těm mladším pomohly maminky, starší
děti to krásně zvládly samy.

Turnaj v nohejbale
Zveme všechny na turnaj v nohejbale, který se
uskuteční dne 22. 8. 2017 od 15:30hod. na
školním hřišti. Každý tým by měl mít alespoň tři
hráče. Budou zajištěny věcné ceny. Těšíme se na
vás!

Rozloučení s létem
Povídárna u Sasanek
Poslední úterý v červenci se konala první
Povídárna u SASanek. V první části nazvané
Malování na trička uživatelky dětem vyrobily
originální trička. Použily foukací fixy na textil.
Občas se i z foukání zamotala hlava . V druhé
části se uskutečnila přednáška na téma
Hospodaření domácnosti. Uživatelky si procvičily
své znalosti. Líbila se jim práce s interaktivní
tabulí. Vyzkoušely si sestavit svůj domácí
rozpočet.

Tímto bychom chtěli pozvat všechny uživatele na
rozloučení s létem, které se uskuteční 30. 8. 2017
v našem NZDM „Vulkán“. Budeme si opékat
buřtíky. Zpívat a hrát na kytaru. Sebou si pouze
vezměte dobrou náladu. Těšíme se na Vás,
tým NZDM! 

Se SASankami na výlet
Pro uživatele služby SAS připravujeme výlet do
Muzea čertů v Úštěku se zastávkou na zámku
v Ploskovicích. Pojedeme 9. srpna. Už se těšíme!
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Dne 18. 8. 2017 od 14:00 do 17:00hod. se už po páté vydáme na „Cestu do pohádky“. Letos jsme si pro vás
připravili téma „Do světa fantazie“. Celá akce se uskuteční v prostorách NZDM „Vulkán“ a vůbec poprvé se
koná již v pátek a ne o víkendu.
Opět budou připravena různá soutěžní stanoviště, na nichž budou připraveny zajímavé úkoly. V
doprovodném programu naleznete jízdu na koni, nafukovací hrad, hudební vystoupení uživatelů NZDM
„Vulkán“ a kulturní vystoupení Komunitního centra Duhovka. Více informací naleznete na našem
facebookovém účtu.
Celou akci zastřešuje Obecní úřad Obrnice.
Jako malou ochutnávku nabízíme několik fotek z minulého ročníku, na který jistě mnoho z vás s láskou
vzpomíná. Těšíme se na další báječné odpoledne a doufáme, že vyjde počasí a zúčastníte se v hojném počtu.
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Zábava

Sokol Obrnice
Rozpis zápasů muži „A“

Anketa
Jak se vám líbil výlet do muzea voskových figurín
Grévin? Máte nějaký další tip na výlet?
Výlet se mi líbil, ale nemám žádný další tip na
výlet.
(uživatel NZDM K. S)
Výlet se mi rozhodně moc líbil a jela bych klidně
znova na další podobný výlet
(uživatelka NZDM S. V.)
Výlet se mi líbil a myslím si, že by nebyla špatná
zase nějaká výstava.
(uživatelka NZDM T. Š)
Výlet se mi velmi líbil. Byl odlišný od všech
předešlých výletů. Rozhodně mám z něho plno
zážitků a hlavně fotek. Líbilo se mi, že jsme byli
rozděleni na dvě party, myslím, že bylo dobře, že
bylo uvnitř méně lidí. Chválím organizaci a soc.
pracovníky.
Už jsme to řešili, ale i tak navrhuji jakýkoliv IQ
park.
(uživatelka NZDM H. M)
Tak Grévin byl super, protože to po dlouhé době
bylo místo, kde jsem ještě nikdy nebyla. A tip na
výlet bych jeden měla. Je taky v Praze a taky
muzeum. Jmenuje se Muzeum pražských pověstí
a strašidel.
(uživatelka NZDM A. K.)

1. kolo
Sobota 26. 8. 2017 13:30
TJ Baník Bř. Chomutov - TJ SOKOL Obrnice

2. kolo
Sobota 2. 9. 2017 15:00
TJ SOKOL Obrnice - FK Braňany Mlékárna

3. kolo
Neděle 10. 9. 2017 17:00
TJ Nové Sedlo - TJ SOKOL Obrnice

4. kolo
Sobota 16. 9. 2017 13:00
TJ SOKOL Obrnice - SK FK Chlumčany

5. kolo
Sobota 23. 9. 2017 13:00
SK Černovice - TJ SOKOL Obrnice

6. kolo
Sobota 30. 9. 2017 15:00
TJ SOKOL Obrnice - 1. SK Jirkov

7. kolo
Sobota 7. 10. 2017 16:00
SK VIKTORIA Lom - TJ SOKOL Obrnice

8. kolo
Sobota 14. 10. 2017 15:00
TJ SOKOL Obrnice - SKP Kadaň

9. kolo
Sobota 21. 10. 2017 12:00
SK Strupčice - TJ SOKOL Obrnice

10. kolo
Sobota 28. 10. 2017 14:30
TJ SOKOL Obrnice - SK Ervěnice-Jirkov B

11. kolo
Sobota 4. 11. 2017 10:30
FK Blažim - TJ SOKOL Obrnice

12. kolo
Sobota 11. 11. 2017 10:30
TJ SOKOL Obrnice - SK Černčice

13. kolo
Sobota 18. 11. 2017 10:00
TJ SOKOL Tuchořice - TJ SOKOL Obrnice
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nabízí v srpnu 2017
název akce

od - do

místo

1. 8. 2017

Prázdniny se Sasankami 2

14:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele SAS

2. 8. 2017

Kreslení se Žanetou

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

7. 8. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

9. 8. 2017

Muzeum čertů

Bude upřesněno

Úštěk

9. 8. 2017

Korálkování

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

16. 8. 2017

Turnaj v pexesu

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

18. 8. 2017

Cesta do pohádky

14:00 – 17:00

NZDM

Pro veřejnost

22. 8. 2017

Prázdniny se Sasankami 3

14:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele SAS

22. 8. 2017

Turnaj v nohejbale

15:30 – 19:00

Šk. Hřiště

28. 8. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

29. 8. 2017

Výlet dle přání

16:00 – 18:00

Bude
upřesněno

29. 8. 2017

Povídárna u Sasanek

10:00 – 12:00

NV 206

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

pro koho

Pro uživatele SAS

Pro veřejnost
Pro uživatele OCSS
Pro uživatele TP/OSP
Pro uživatele SAS
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