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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

v době, kdy se vám toto číslo dostává do rukou, jste již určitě doma nebo ve škole oslavili 

Mezinárodní den dětí (MDD), který připadá na 1. června. Věděli jste, že jedním z podnětů pro vznik 

tohoto celosvětového svátku bylo i masové vraždění žen a dětí v Lidicích během druhé světové 

války, od kterého tento rok uplyne 76 let? Na tyto události bychom neměli zapomenout. Avšak zpět 

k MDD.  

 

Hlavním účelem Mezinárodního dne dětí  je upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je 

v dnešní době často jednáno jako s dospělými. To vede k nenapravitelným škodám na dětské 

a posléze dospělé psychice jednotlivce, což má negativní vliv na společnost jako celek. Dnes 

Mezinárodní den dětí slaví asi 150 zemí světa. I když se oslavy tohoto dne většinou nesou ve 

veselém duchu, jsou plné dobrot a hraní si, není to pro všechny děti samozřejmost. I u nás 

v republice se najdou týrané děti nebo děti, které nemají rodiče. Na celém světě  je spousta dětí, 

které  nemají co jíst nebo kde bydlet.  I proto je 1. červen také dnem dětských práv a ochrany dětí, 

které trpí.  

 

Určitě za zmínku stojí, že od 14. června do 16. července se koná 21. mistrovství světa ve fotbale. 

Odehrávat se bude vůbec poprvé ve východní Evropě, konkrétně v Rusku. Závěrečný turnaj, na který 

fanoušci čekají vždy čtyři roky, hostí 11 ruských měst a 12 stadionů, finále se odehraje v Moskvě na 

stadionu Lužniki. O světový pohár se utká 32 národních týmů, mezi něž se bohužel Česká republika 

v kvalifikačních zápasech neprobojovala.  

 

Blíži se konec školního roku 2017/2018 všem studentům přejeme pevné nervy při závěrečných 

čtvrtletních písemkách, závěrečných zkouškách a v neposlední řadě samozřejmě také u zkoušek 

maturitních. Gratulujeme všem, kteří mají již zkoušku dospělosti za sebou, těm ostatním držíme 

palce. Myslete na to, že vás za odměnu čekají dlouhé letní prázdniny, při kterých budete moci 

načerpat čerstvou energii pro další školní rok.  

 

Měsíc červen patřil v naši organizici vždy velké akci, která nesla název „Obrnický talent“. Letos si 

ovšem od této akce odpočineme. K tomuto kroku jsme přistoupili  neradi, protože tahle akce patří 

mezi nejvice navštěvované a také je lidmi velmi oblíbená, ale musí nám dorůst další talentky 

a talenti. Nebuďte smutní, za rok se s „Talentem“ určitě vrátíme. 

 

Příjemné čtení Vám přeje 

Tým OCSS 
(text ZdeMaso, ZasJa) 
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O tom, jak smutná bludička štěstí nalezla 
(text: JaVi, ZdeMaso) 

 

Hluboko v lese žily bludičky, které lákaly nepozorné mládence do bažin svými světélky. Dlouhé 

hnědé vlasy jim spadaly na záda, na sobě měly ucourané, špinavé šaty a byly náramně zlé. Cizí 

neštěstí jim dělalo ohromnou radost.  Vše okolo sebe viděly černobíle, rády se pohybovaly mezi 

temnými stíny lesa, v neustálém chladu a tančily na blatech obklopené vznášející se mlhou.   

 

„Svět ale přece nemůže být takhle jednoduše šedivý!“ řekla si jednoho dne, jedna z bludiček, které 

už delší dobu vrtalo hlavou, jestli není život daleko bohatší, než jak se jí doposud její sestřičky 

snažily namluvit. 

Jednou, když její sestřičky spaly po dlouhé noci plné divokého tance, vypravila se do neznámých 

končin lesa, kam jí doposud bylo zakázáno vyrazit. Šla dlouho, předlouho, prodírala se maliním, 

borůvčím a různými bodavými křovinami, které jí na rukou zanechávaly bolestivé a hluboké šrámy. 

Aby té bolesti nebylo málo, neustále na ni působila smutná nálada způsobená temnotou 

začarovaného lesa. Už byla hodně unavená, pomalu ztrácela naději a začala přemýšlet, že se vrátí 

ke svému starému, šedivému životu, když náhle mezi stromy uviděla malinkatý proužek teplého 

světla. Když přišla blíže, nemohla uvěřit vlastním očím. Před ní se rozprostřela louka plná květin, 

vůní a barevných motýlů, jaké doposud ani koutkem oka nezahlédla. Stála tam a náhle byla ještě 

smutnější, protože jí připadalo, že sama ničím zajímavá není. Usedla do trávy a rozplakala se. 

Jak tak bludička nahlas na paloučku vzlykala, probudila tím dešťovou vílu, veselou a krásnou bytost, 

která k ní přišla, objala ji okolo ramen a vyslechla si její smutný příběh. Něžně ji vzala za ruce, 

zvedla ji a společně začaly uprostřed této nádherné louky tančit. Když tu, z ničeho nic, začaly 

z nebe padat barevné kapky, které laskavě dopadaly na smutnou bludičku. Každá kapka tohoto 

kouzelného, barevného deště při doteku způsobovala, že se naše bludička začala pomalu 

proměňovat. Vlasy jí začaly zářit jako duha, šaty se začaly na slunci lesknout jako ryzí zlato a její 

úsměv byl širší a širší. A tak se naše bludička proměnila ve vílu a poznala, co to znamená štěstí, 

něha a laskavost, a že svět je daleko barevnější a rozmanitější místo, stačí jen hledat a projevit 

dostatek odvahy, snahy a dobroty v srdci. Vše nejlepší k vašemu svátku, milé děti! 

 
Stánek 
 
Od června opět můžete využít naší službu „u stánku", 

která se nám osvědčila již v předešlých letech. Poradit a 

informovat se můžete přijít vždy v úterý od 14:00 - 16:00 

hodin u bývalého obchodu "Krásný" a ve středu od 9:30 - 

11:30 hodin u pošty. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(text: MilPik) 
 

Květnové malování v SAS 
Celý měsíc 

 

Minulý měsíc jsme se s našimi rodinami v rámci aktivizačních činností věnovali dvěma 

hlavním tématům. Prvním byl Den matek, který se slaví každou druhou květnovou neděli. 

Děti vyrobily pro své milované maminky přáníčka s barevnými otisky svých rukou. 

  

Druhým tématem byly květy. Nejprve malovaly děti jarní louku pomocí voskovek a vodovek, 

další týden louku plnou jarních květin vytvořily pomocí suchých pastelů a do třetice 

květinami, a nejen těmi, děti vyzdobily asfalt křídami při akci Malování na chodník. 
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Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(texty: tým TP/OSP) 

 

Den matek 
10. 05. 2018 
 

S uživatelkami služeb TP/OSP jsme se dne 10. 5. 2018 sešli, abychom poseděli a společně 

oslavili svátek matek. Povídali jsme si o tom, jaké to je stát se matkou a jak moc si mateřství 

užívají. Diskutovali jsme i o tom, jak je těžké se po mateřské dovolené uplatnit na trhu 

práce. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravý životní styl 
17. 05. 2018 

 

Přednášku na téma „Zdravý životní styl“ jsme pro naše uživatele připravili dne 17. 5. 2018. 

Hovořili jsme o tom, jak je nutné přihlížet k fyzickému i psychickému stavu, věku a zdraví 

člověka. Každý člověk je jiný a proto, ač je zdravotní životní styl jednoduchý, je pro každého 

odlišný. Představuje vyváženou stravu. Sportu bychom se měli denně věnovat alespoň 

30 minut. Uživatelé byli velice spokojeni a rádi by se k tomuto tématu vrátili.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
(text ZdeMaso) 
 

Turnaj ve stolním fotbálku 
25. 05. 2018 
 

Třetí květnové úterý jsme v NZDM „Vulkán“ uspořádali turnaj ve stolním fotbálku dvojic. 

Celkem jsme vytvořili pět týmů, které proti sobě postupně každý s každým vedly líté boje. 

Výsledky nestranná pozorovatelka zapisovala do tabulky. Po odehrání všech zápasů byly 

sečteny celkové výhry a prohry. V případě shodného součtu rozhodovaly o možném vítězi 

celkově obdržené góly. Atmosféra byla přátelská, účastníci turnaje si hru užívali a dodržovali 

předem domluvená pravidla. Přinášíme vám něco málo fotek. Videozáznam z předávání cen 

naleznete na našich facebookových stránkách.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

umístění název týmu 

1. Real Madrid 

2. Gypsy 

3. Blbý a blbější 
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Právní poradna  

Ve dnech 6., 18. a 25. června mohou uživatelé 

OCSS navštívit bezplatnou právní poradnu, a to 

v kancelářích TP/OSP na adrese Nová výstavba 

198, vždy od 13 do 15 hodin. 

 

 

 

¨ 

 

 

 

Červnové akce v SAS 

Červnové akce v SAS plánujeme jako venkovní 

aktivity. Srdečně zveme naše uživatele na 

soutěžní odpoledne ke Dni dětí (5. 6.), na 

zajímavou procházku (12. 6.) či hry v přírodě 

(26. 6.). Všechny akce se uskuteční vždy v úterý 

od 14.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s projekty ÚP Most 

O aktuálních a připravovaných projektech ÚP 

v Mostě přijede naše uživatele služeb informovat 

Bc. Michaela Krlínová z ÚP Most. Uživatelé, kteří 

marně hledají zaměstnání, mají možnost se 

dozvědět, jaký projekt je pro ně vhodný a do 

kterého by mohli vstoupit. 

Sejdeme se dne 14. 6. 2018 od 14:30 hodin 

v Obrnické sociální poradně /NV 198/. 

 

 

 

 

 

Turnaj v šipkách 

Po turnaji ve fotbálku si pro své uživatele 

připravili pracovníci NZDM turnaj v šipkách. Ten 

proběhne dne 22. 6. 2018 od 16 hodin. Podle 

počtu uživatelů budeme hrát buď jako jednotlivci 

nebo jako týmy. Pro první tři výherce budou 

připraveny věcné ceny. 

file:///C:/Users/oem/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.ocss.cz


Fotbal v Obrnicích 

 
www.ocss.cz 

  

 

Výsledky muži „A“ 

14. kolo (odložené utkání) 

 

Sobota 1. 5. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – TJ Baník Bř. Chomutov 3:1 (1:1) 

 

STŘELCI: STŘELCI: 2. Zaspal Jakub, 52. Kadlec Adam, 58. 

Kadlec Adam - 25. Červeňák Ladislav 

20. kolo 

 

Sobota 5. 5. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – SK VIKTORIA Lom 4:1 (2:1) 

 

STŘELCI: 17. Pyskatý Jan, 34. Zaspal Václav, 64. Pyskatý Jan, 

83. Kadlec Adam - 45. Vaňo Josef 

21. kolo 

 

Neděle 13. 5. 2018 17:00 

SKP Kadaň - TJ SOKOL Obrnice 1:4 (1:1) 

 

STŘELCI: 15. Křivda Lukáš - 42. Olexa Josef, 63. Olexa Josef, 

67. Kraitl Karel, 82. Ďurčo Denis 

22. kolo 

 

Sobota 19. 5. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – SK Strupčice 4:2 (2:0) 

 

STŘELCI: 9. Berki Ondřej, 41. Kadlec Adam, 50. Zaspal 

Václav, 78. Kadlec Adam - 69. Faltus Milan (pen.), 87. Klein 

Matěj 

23. kolo 

Neděle 27. 5. 2018 17:00 

SK Ervěnice-Jirkov B - TJ SOKOL Obrnice 4:3 (0:3) Pen: 4:3 

STŘELCI: 75. Niš Ladislav, 78. Trávníček Libor, 88. Nedvěd 

Vít - 8. Kadlec Adam, 22. Zaspal Václav, 45. Berki Ondřej 

 

 

 

(zdroj dat: www.fotbal.cz, text: ZasJa) 

 

Výsledky muži „B“ 

14. kolo (odložené utkání) 

 

Sobota 1. 5. 2018 15:00 

TJ Sokol Obrnice B 7:2 – TJ Sokol Bečov 1:3 (0:2) 

 

STŘELCI: 70. Jelínek Stanislav (pen.) - 6. Jelínek František, 

38. Dvořák Martin, 85. Dvořák Martin 

20. kolo 

 

Neděle 6. 5. 2018 17:00 

TJ Kopisty „B“ - TJ Sokol Obrnice B 5:2 (2:0) 

 

STŘELCI: 22. Plzák Daniel, 26. Hegr Pavel, 48. Krákora Petr, 

76. Březina Milan, 88. Fous Vlastimil - 47. Mentlík Jiří, 80. 

Gizman Patrik 

21. kolo 

 

Sobota 12. 5. 2018 10:30 

TJ Sokol Obrnice B – SFK Meziboří 4:11 (3:6) 

 

STŘELCI: 5. Jelínek Stanislav, 25. Mašek Zdeněk, 45. Zaspal 

Václav, 50. Jelínek Stanislav - 8. Hanousek Zdeněk, 10. 

Hanousek Zdeněk, 17. Smola Jiří, 23. Frank Michal, 29. 

Nesper Vojtěch, 44. Hanousek Zdeněk, 49. Švestka Karel, 54. 

Bohata Josef, 85. Smola Jiří, 86. Frank Michal, 88. Bohata 

Josef 

22. kolo 

 

Neděle 29. 4. 2018 15:00 

TJ Sokol Horni Jiřetín - J Sokol Obrnice B 7:3 (6:2) 

 

STŘELCI: 7. Vrána Jan, 11. Vrána Jan, 15. Morávek Lukáš, 

25. Kos Václav, 34. Kos Václav, 36. Morávek Lukáš, 81. 

Vomáčka Dalibor - 9. Jelínek Stanislav, 18. Jelínek Stanislav, 

84. Kačmár Andrej 

23. kolo 

Sobota 26. 5. 2018 10:30 

TJ Sokol Obrnice B - FC H.V. Vrskmaň 3:1 (2:0) 

STŘELCI: 8. Jelínek Stanislav (pen.), 32. Mentlík Jiří, 72. 

Zaspal Stanislav - 88. Glas Pavel 
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Tip do kina: 

Jurský svět: Zánik říše 

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla 
Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní 
zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům 
podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z 
nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov 
poslední lidé a nechali ostrov napospas 
prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí 
vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní 
sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí 
vyhynutí. Claire (Bryce Dallas Howard) se z upjaté 
manažerky parku proměnila v aktivistku, která je chce 
za každou cenu zachránit. A Owena (Chris Pratt) na 
ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního 
ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit, a 
po němž se po zániku parku slehla zem. Na Isla Nubar 
jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení 
tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými 
svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v 
konečném důsledku může změnit život na celé 
planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.(CinemArt) 
 
Jazyková verze: český dabing, titulky 
Přístupnost filmu: nevhodný mládeži do 12 let 
Délka akce: 130 minut 
Země původu: USA 
Žánr: Akční / Dobrodružný / Sci-Fi 
Datum české premiéry: 21. červen 2018 
 
(zdroj: https://www.csfd.cz/film/54766-jursky-svet-zanik-
rise/prehled/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Den magistra Edwarda Kelleyho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj:http://www.mesto-most.cz/den-magistra-edwarda-
kelleyho/a-10895) 

The Most Historic Grand Prix  

Na exempláře okruhových speciálů, jež se 
nezapomenutelně zapsaly do historie motoristického 
sportu, se mohou těšit diváci při závodním víkendu 
The Most Historic Grand Prix na mosteckém 
autodromu. Vedle hlavního závodu šampionátu FIA 
Masters Historic Formula One, který je přehlídkou 
monopostů formule 1 zlaté éry této královské 
disciplíny od konce 60. let do roku 1985, to budou i 
legendární vozy ostatních zastoupených sérií. FIA 
Masters Historic Sports Car se pochlubí například 
speciály Cooper, nazývanými Monaco a King Cobra.“  

Kdy: 22. 6. 2018 – 24. 6. 2018 
Kde: Autodrom Most 

(zdroj:http://www.mesto-most.cz/the-most-historic-grand-
prix/a-10758/p1=61009)
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 
v červnu 2018 nabízí 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO MÍSTO PRO KOHO 

05. 6. 2018 Den dětí 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

06. 6. 2018 Výroba mýdel 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 6. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

12. 6. 2018 
Ochrana přírody 

procházka s přednáškou 
14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

12. 6. 2018 Cesta kolem světa 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 6. 2018 Dárky na Den otců 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 6. 2018 Seznámení s projekty ÚP Most 14:30 – 16:30 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

18. 6. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

20. 6. 2018 
Exkurze do pivovaru 

Výlet do Mirákula 
Celý den NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 6. 2018 Pánská jízda 14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

21. 6. 2018 Den trpaslíků 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 6. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

26. 6. 2018 Hry v přírodě 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

27. 6. 2018 S uživateli za zaměstnavateli 08:45 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

27. 6. 2018 Turnaj v šipkách 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý den Sportovní odpoledne 14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

úterý, 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 9:00 – 11:30 NV 206 Pro uživatele SAS 
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Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na zaspal@ocss.cz 
 

Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 
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