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„Cesta do světa fantazie“ - tak zněl podtitul pátého ročníku „Cesty do pohádky“, která se letos poprvé 

nekonala o víkendu, jak tomu bylo v minulých letech, ale již v pátek, na který připadlo datum 18. 8. 2017.    

Pro širokou veřejnost bylo společnými silami celého Obrnického centra sociálních služeb na hřišti 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ přichystáno pět soutěžních disciplín a pět 

doprovodných akcí. Při plnění soutěží návštěvníci zároveň prošli různými světy, které vzbuzují v lidské 

představivosti pobavení i trochu té zdravé hrůzy.  

V kouzelnickém světě byl připraven čaroděj a jeho asistentky, se kterými si děti po nalezení správných 

ingrediencí uvařily kouzelný lektvar. U kouzelníkovy kolegyně ze světa čarodějnického prošly překážkovou 

dráhu magického lesa, čímž trénovaly svou obratnost. Díky vesmírnému světu si zase procvičily přesnost 

své mušky v hodu na cíl, a poté v mimozemském slizu hledaly tajemné kosmické artefakty. Podmořský svět 

procvičil jejich postřeh a paměť při hře kouzelného pexesa. Postřeh též procvičily při hledání mušlí 

v rozbouřené změti předmětů, které vyvrhlo moře na břeh. A konečně vodníkovy žínky pro děti připravily 

lovení rybiček a společně s dětmi procvičovaly znalost pohádkových postav.  

Tím však zábava nekončila – připraven byl nafukovací hrad a jízda na koníčcích. Dalším doprovodným 

programem bylo vystoupení taneční skupiny komunitního centra Duhovka a hudební představení nově 

vznikající kapely nízkoprahového centra „Vulkán“. Nachystáno bylo též malování na obličej, které alespoň 

na chvíli splnilo dětem sen stát se nějakou ze svých oblíbených pohádkových postav. Za splnění všech 

soutěžních disciplín byly pro děti připraveny sladké odměny a různé užitečné drobnosti.       

Závěrem bych za celý tým OCSS chtěl poděkovat všem těm, kteří nám s realizací a přípravou celé akce 

pomohli. Jmenovitě – Míše Matějovicové a Kátě Zárubové za malování na obličej, paní Šelerové ze Želenic 

za možnost projet se na koních, uživatelkám a uživatelům NZDM „Vulkán“ Lucce Škorpilové a Julče 

Hanákové za asistování kouzelníkovi, za pomoc při stavbě kulis Hance Maňkošové, Tomášovi Šindelářovi 

a  Andree Koláčkové, stejně jako Páťovi Slepčíkovi, který ještě navíc pomáhal u atrakcí vesmírného světa. 

Pokud jsme snad na někoho zapomněli, věřte, že to nebylo schválně a náš vděk patří i Vám. 

Všem těm, kteří dorazili, děkujeme za účast (doufáme, že jste si den pořádně užili) a budeme se na Vás těšit 

zase příští rok!  

Zdeněk Masojídek, NZDM

  



www.ocss.cz 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



www.ocss.cz 
 
 
 

 

Povedené akce OCSS  

Turnaj v pexesu 

Dne 16. 8. 2017 jsme v NZDM "Vulkán" 

zorganizovali Turnaj v pexesu. Nakonec jsme si 

ale největší radost a zábavu užili při hře "Dobble", 

u které jsme otestovali naši rychlost, postřeh 

a reflexy. Všem tuto hru doporučujeme a kdo 

z uživatelů jí ještě nehrál, může si jí přijít 

vyzkoušet do klubu!  

 

 

 

Se SASankami na výletě 

I v srpnu jsme s rodinami ze SAS Olivín zažili 

úžasný výlet za poznáním. Tentokrát jsme se 

9. srpna vydali do Úštěku, kde jsme navštívili 

Muzeum čertů. Poznali jsme, že s čerty nejsou 

žerty, ale naštěstí nás všechny pustili domů. Na 

zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku 

Ploskovice.  

Rodiny se cestou seznámily s krásami Českého 

středohoří, povídali jsme si o těžbě českého 

granátu, o chemickém průmyslu, o sadařství, 

chmelařství a zelinářství ad. Pro všechny to byl 

obrovský zážitek. 

 

 

 

Kornouty pro prvňáčky 

S uživatelkami služby SAS, jejichž děti jsou 

čerstvými prvňáčky, jsme v srpnu vyráběli 

kornouty. Velmi se povedly, každé dítě má svůj 

originál.  
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Exkurze do Ledvic + výlet na Větruši 
 

Dne 27. 07. 2017 služby TP/OSP připravily pro 

své uživatele exkurzi do infocentra Elektrárny 

Ledvice a výlet na Větruši v Ústí n/Labem. 

S uživateli jsme se sešli před ICVA  v 9:00 hodin 

a odjezd byl 9:30 hodin. První zastávka byla 

v Ledvicích v infocentru, které je zaměřeno na 

klasickou uhelnou energetiku a je první svého 

druhu v České republice. Expozice se nacházela 

ve třech podlažích. Byla velice zajímavá, akční, 

interaktivní, nabídla všem zážitkovou formu 

prezentací, která využívá vysoce vyspělé 

audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, 

virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy 

živého stromu atd. 

Po exkurzi následoval výlet na Větruši. Zde jsme 

navštívili zrcadlové a přírodní bludiště, kde jsme 

se ztratili a dost i nasmáli. Velkým zážitkem pro 

většinu uživatelů byla jízda lanovou dráhou.  

Tento výlet se všem moc líbil.  

(Ungrová a Hudecová, TP/OSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Benedikt 

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 jsme s rodinami ze služby 

SAS vyrazili na poslední prázdninový výlet. 

Ukázali jsme si, že i v blízkém Mostě se najdou 

zajímavá místa, kde mohou rodiče se svými dětmi 

trávit volný čas.  

Vodní plocha s přilehlými dětskými hřišti 

a spousta udržované zeleně se všem líbily. Děti 

vyzkoušely všechny houpačky, klouzačky 

a  prolézačky. A protože bylo teplo, neodolaly ani 

vodě, kde je nadchlo hejno kapříků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 

 

 

SASanky zvou uživatele služby SAS 

na  akci  Tvoříme album, 

která  se  uskuteční  12.  9.  2017  od  14:00 hod.  
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Turnaj ve vybíjené 

Na září jsme pro vás připravili turnaj ve vybíjené. 

Uskuteční se dne 14. 9. 2017 od 16:00 hodin 

v prostorách NZDM „ Vulkán“. Pravidla budou 

upřesněna v den konání turnaje a budou upravena 

podle počtu hráčů, kteří se zúčastní. 

Těšíme  se  na  všechny uživatele NZDM!  

 

 

 

 

 

Přednáška o cizí zemi 

Po prázdninové pauze se opět vracíme 

s přednáškami, které patří do projektu „Cesta 

kolem světa“. Na 20. 9. 2017 jsme si pro vás 

připravili přednášku, o jakou zemi, se bude jednat, 

bude upřesněno později. 

Možná  přijede  i návštěva!  

 

 

 

Právní poradna 

 Úterý 12. 9. 2017 od 13.00 do 15,00 hodin. 

Pondělí 25. 9. 2017 od 13,00 do 15,00 hodin. 

 

 

 

 

Anketa 

Navštívili jste „Cestu do pohádky“? Jak se 

Vám líbila? 

Ano byla jsem a dokonce jsem pomáhala na 

jednom stanovišti. Myslím, že letos se to velmi 

povedlo.  

(L. Š., uživatelka NZDM) 

Líbila se mi a děkuji, že jsme si mohli zatancovat. 

Těšíme se na další pozvání. 

(M. S., uživatel NZDM) 

Cestu do pohádky jsem navštívil a pomáhal 

dobrovolně skvělým lidem v NZDM . Ano moc se 

mi to líbilo, byla zábava a taky teplo.  

(P. S., uživatel NZDM) 

Moc se mi to líbilo a dětem také. Byli nadšený 

z klouzačky v nafukovacím hradu. 

(J. H., uživatelka NZDM) 

Jo byli jsme tam a bylo to úžasné, hlavně ta velká 

klouzačka a koníci. 

(J. C., uživatelka SAS) 

Bohužel letos jsem „Cestu do pohádky“ nemohla 

navštívit, jelikož jsem byla zrovna na dovolené, 

ale podle fotek to bylo moc krásné a povedené. 

(N. K., uživatelka TP/OSP)  
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Zábava 

Tip do kina 

Hurvínek a kouzelné muzeum 

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou 

rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní 

dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí 

zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do 

uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků. A 

právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho 

záchraně. Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat 

chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil ´taťuldu´, ale i 

kouzelné muzeum a celé město z nadvlády zločinného Pána loutek. 

(CinemArt) 

 

Obec Obrnice 
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 název akce od - do místo pro koho 

6. 9. 2017 Zdobení porcelánu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 9. 2017 Tvoříme album 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

12. 9. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

13. 9. 2017 Výroba mýdel 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 9. 2017 Turnaj ve vybíjené 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 9. 2017 Přednáška o cizí zemi 17:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 9. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

26. 9. 2017 Povídárna u Sasanek 10:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele SAS  

26. 9. 2017 Příprava do školy - přednáška 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

27. 9. 2017 Kdo si hraje nezlobí 16:00 – 18:00 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 


