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Úvodní slovo 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

právě se vám do ruky dostává další číslo našeho časopisu Maják. My v redakci jsem se rozhodli, že 

se letos uchýlíme ke stejnému rozhodnutí jako v roce 2016 a časopis do světa vypustíme v podobě 

dvojčísla na oba prázdninové měsíce, abychom se mohli plně věnovat nabitému programu, který 

jsme si pro vás ve všech službách připravili. Sami uvidíte, že je na co se těšit. 

 

12. srpna se po celém světě slaví Mezinárodní den mládeže (dále jen MDML), jehož záměrem je 

poukázat na klady i zápory života této věkové skupiny lidské populace – od veskrze pozitivních 

záležitostí, jakými jsou například sportovní vyžití, až po ty, které mají negativní vliv, tedy užívání 

drog. Po celém světě probíhá mnoho zajímavých akcí, přičemž zaměstnanci našeho nízkoprahového 

centra „Vulkán“ nebudou  za touto globální oslavou mládí pozadu a už nyní plánují, čím své 

uživatele překvapí. (pozn. redakce: akce proběhne až o den později, 13. srpna, neboť tento rok 

vychází MDML na neděli)  

 

Mimochodem 13. srpen je i dnem leváků, mezi které patří nebo patřili Albert Einstein, Barrack 

Obama či Wolfgang Amadeus Mozart. Tento den má upozornit na problémy, s kterými se v běžném 

životě leváci setkávají – od stříhání nůžkami, které jsou standartně vyráběny pro praváky, až po 

otvírání konzerv.  

 

Ten samý týden, v pátek 17. srpna, čeká uživatele našich služeb, ale též širokou veřejnost, tradiční 

akce s názvem „Cesta do pohádky“. 5. ročník ponese tématický název „Tajemství lesa“. Opět se 

můžete těšit na mnoho různých soutěží pro malé i velké, nafukovací hrad a mnoho dalšího.    

 

Po těchto, jak doufáme, radostných dnech, nás  čeká smutná připomínka 50. výročí od chvíle, kdy 

v noci z 20. na 21. srpna vojska pěti státu Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem začala 

okupovat území Československa, čímž bylo násilně ukončeno „pražské jaro“, tedy proces politického 

uvolňování komunistického režimu a demokratizace společnosti. 

 

Než se nadějeme, přijde září a děti se opět vrátí do školy, a pak přijde říjen a s ním i komunální 

volby. Svět se točí dál a my s ním.  

 

      

Příjemné čtení a prožití prázdninových dnů vám přeje     

 

tým OCSS 
(text ZdeMaso) 
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Pohádka pro Štěpánku 
(text a ilustrace: JaVi) 
 

 

 

 

 

 

 

Byla jednou jedna holčička, která byla moc krásná. Měla dlouhé blond vlásky, oči modré jako průzračná studánka, 

krásné rtíky, které uměly vykouzlit roztomilý úsměv. Ta holčička se jmenovala Štěpánka. Pravda, byla krásná, šikovná, 

ale taky moc moc zlobila svoji maminku. Jednou byly společně na procházce, maminka vezla v kočárku malou 

sestřičku Johanku a Štěpánka neustále pobíhala okolo, lezla na stromy, na kameny, ze kterých seskakovala, až vrazila 

do starší paní. Maminka ji ihned okřikla a požádala jí, aby se paní omluvila, ale Štěpánka jen drze vyplázla jazyk a 

utíkala dál. 

Maminka jen kroutila hlavou a byla smutná, že má takovou zlobivou holčičku. Po nějaké chvíli uviděla Štěpánku stát 

u zvláštního zákoutí, kterého si v parku nikdy nevšimla. Bylo tam docela malinkaté jezírko, domeček, který připomínal 

chaloupku, ve které žilo sedm trpaslíků. Okolo toho všeho se tyčily zvláštní kameny, které se na slunci třpytily jako 

zlaté valouny. Maminka si klekla, aby mohla lépe prozkoumat toto zajímavé místo, které mělo zvláštní kouzlo. 

Zatímco byla pohlcena do svých myšlenek a přemýšlela, jak se tu chaloupka ocitla, Štěpánka stále zlobila a zlobila, až 

málem na domeček šlápla. Maminka jí chtěla opět vyhubovat, když se najednou, z ničeho nic, objevil velikánský ba 

přímo obrovský trpaslík, popadl holčičku do dlaně a zmizel. Maminka jen nevěřícně vrtěla hlavou, myslela si, že se jí 

něco zdálo a tak šla Štěpánku hledat, ale marně. 

A co se vlastě stalo? V té chaloupce bydlela opravdu rodina trpaslíků, maminka, tatínek a deset malých capartů a byli 

kouzelní.  Moc dobře věděli, jak Štěpánka celou dobu zlobí a neposlouchá, a když jim málem rozšlápla domeček, tak 

se tatínek trpaslík rozzlobil, proměnil se v obra a odnesl ji do trpasličího světa, aby ji tam polepšili. Štěpánka se ocitla 

v úplně jiném světě, všechno tu bylo malilinkaté, nábytek, svíčky i nádobí. Kolem chaloupky rostly jabloně, třešně, 

švestky a kousek vedle bylo jezírko, ve kterém plavaly rybičky velké jako špendlíková hlavička. Taky nechybělo malé 

políčko s trpasličí mrkvičkou a hráškem, a protože trpaslíci hodně rádi mlsají, byl tu i včelí úl, taky pejsek, slepičky, 

které snášely zlatá, ale moc chutná vajíčka. Štěpánka za trest musela pracovat, okopávat zeleninu, vařit, krmit 

slepičky a občas ulovit rybičku, aby bylo něco dobrého a zdravého k večeři. Byla tam celý rok, trpaslíkům se omluvila 

a slíbila, že už bude hodná a bude maminku poslouchat, když ji pustí domů, protože se jí moc stýská. A tak se 

polepšená Štěpánka vrátila domů, vlastně ani ne tak domů, jako do parku na stejné místo, odkud ji trpaslík odnesl, a 

za odměnu dostala zlatá vajíčka.  

Když byla zpátky, uslyšela, jak ji volá maminka: „Štěpánko, celé odpoledne tě hledám, kde ses schovávala?!“  

Holčička jen pokrčila rameny a uvědomila si, že v trpasličím světě plyne čas úplně jinak. Doma si zlatá vajíčka položila 

na poličku a už nikdy nezlobila, a když tak jen opravdu malinko. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(text: MilPik) 
 

Den dětí 
5. 6. 2018 

 
V SAS jsme ke Dni dětí připravili soutěžní 
odpoledne. Venku čekalo na děti pět 
disciplín: kroužky – házení na cíl, autíčka 
– namotávání, míčky – trefování do 
obruče, kostky – stavění komínu jednou 
rukou, rybičky – lovení na udici. Za 
splnění úkolu na každém stanovišti 
dostalo dítě razítko do své kartičky.  
Po splnění všech úkolů získalo za 
odměnu kornoutek sladkostí a mohlo si 
vybrat malý dárek. Následně jsme se 
přesunuli do herny SAS, kde jsme dětem 
promítli na interaktivní tabuli pohádku. 
Závěr patřil tanci. Odpoledne se vydařilo 
i díky uživatelkám, které se na organizaci 
spolupodílely. 

 
Ochrana přírody 
12. 06. 2018 

 
V úterý 12. 6. 2018 se v SAS uskutečnila interaktivní 
přednáška na téma Ochrana přírody. Na přednášku 
navázala procházka, při které si rodiny mohly ověřit své 
teoretické znalosti prakticky. Připravené odpady děti za 
pomoci maminek třídily do správných sběrných nádob. 
Následně jsme procházku využili k pohybovým aktivitám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 1. června na pozici sociálního pracovníka do SAS nastoupila  

slečna Kristýna Lavičková, Dis., která vystřídala Mgr. Hanu Priehodovou. 
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Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(texty: Rungr, Ehudy) 

 

Seznámení s projekty ÚP Most 
14. 06. 2018 
 

Host Bc. Michaela Krlínová, pracovnice  

ÚP Most, seznámila uživatele s možností 

vstoupit do projektu „Společně to 

dokážeme v Ústeckém kraji“. Uživatelé byli 

informováni o podmínkách a možnosti 

prodloužení doby projektu. Uživatelé mají 

vstupem do projektu, jak možnost získat 

dotované místo, tak možnost využít 

nabídky rekvalifikace. Někteří uživatelé již 

projevili zájem. 

Den otců 
21. 06. 2018 

 
Tentokrát naše služba TP připravila 

přednášku ohledně nedělního svátku „Den 

otců“. Někteří uživatelé ani nevěděli, že 

tento svátek existuje. Byli rádi, že jsme jim 

ho připomněli. Po té jsme společně prošli 

Obrnice a uživatelům jsme ukázali firmy v 

obci, kde je možné ucházet se o 

zaměstnání.  Uživatelům se společná 

procházka líbila.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rádi bychom poděkovali paní Valné a paní Vinklerové za zapůjčení židlí a stolku, které 

využíváme u stánku k prezentaci našich služeb před poštou Obrnice. (Tým TP/OSP) 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
 

Exkurze do pivovaru a výlet do zábavního parku Mirakulum 
20. 06. 2018 
(text: JaZas) 
 

Ve středu 20. 6. 2018 jsme společně s uživateli NZDM vyrazili na první letní výlet. Jelikož nás 

čekala dlouhá cesta, museli jsme vyrazit již brzy ráno. Sraz jsme měli jako vždy před základní 

školou v Obrnicích. Dlouhou cestu si v autobuse každý krátil po svém, někdo poslouchal 

hudbu a někteří ještě dospávali včasné vstávání. První zastávku jsme měli naplánovanou v 

Nymburku, kde jsme navštívili místní pivovar. Dozvěděli jsme se něco o historii místního 

Postřižinského piva, seznámili se s jeho výrobou a nakonec jsme měli tu čest pivo ochutnat. 

Další naší zastávkou byla země plná her, zábavy, stromů, zvířat a fantazie Mirakulum v 

Milovicích nad Labem. Zábavně – naučný park Mirakulum se nalézá na 7 hektarů velkém 

území, které zaručují dostatečný prostor k zábavě. V celém areálu je spoustu prolézacích 

tunelů, klouzaček, všelijaké houpačky atd. Dominantou Mirakula je dřevěný hrad s 

kamennými hradbami, kde se jsme se mohli pohybovat v jednotlivých patrech. Kdo má rád 

zvířátka, mohl navštívit kontaktní Zoo s mini oslíky, ovcemi a kozami. Ovšem nejvíce času 

jsme strávili ve Vodním světě „Oáza“, kde každý využil možnost schladit se v tomto 

tropickém počasí. Unaveni, ovšem plni zážitků, vyrazili jsme zpátky domů. Cesta byla 

dlouhá, ale určitě ničeho nelitujeme, stálo to za to!  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Plánované akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. – TP/OSP 

 
www.ocss.cz 

  

Seznámení s firmou Kebek  
Výlet do ZOO Chomutov  
 
Pro uživatelé našich služeb je naplánováno 

seznámení s firmou Kebek. Jedná se o 

obchodně-výrobní společnost, která 

kompletuje spojovací materiál pro 

stavebnictví, strojírenství a služby. Dále je 

naplánovaná návštěva ZOO v Chomutově. 

Sraz u kotelny v 19. 07. 2018, 9:00 hodin, 

odjezd 9:15 hodin. 

Přednáška – Památky ČR (hrady a zámky) 

S uživateli budeme virtuálně cestovat po 

památkách České republiky. Seznámíme 

se s vybranými hrady a zámky.  Uživatele 

budeme inspirovat k výletům během 

letních prázdnin. Sami pak jeden 

uskutečníme. Těšíme se na Vás v poradně 

26. 07. 2018 ve 14:30 hodin. 

Exkurze památník Terezín 

Prohlídka zámku Ploskovice 

Exkurzí v Terezíně si připomeneme hrůzy 

nacistické perzekuce a jejich  oběti. 

Zbytek dne si zpříjemníme prohlídkou 

zámku Ploskovice. 

Sraz u kotelny 31. 07.2018, 9:00 hodin, 

odjezd 9:15 hodin. 

Praha - letiště 

Pro uživatele jsme připravili velice 

atraktivní exkurzi na letiště Václava Havla, 

Praha – Ruzyně. V rámci exkurze budeme 

mít unikátní příležitost poznat pracovní 

zázemí provozu letiště, shon na 

odbavovacích plochách, seznámíme se s 

dráhovým systémem a dostaneme se do 

těsné blízkosti letadel.  

Výlet se uskuteční 14. 08. 2018, čas 

upřesníme. 

Exkurze – Chráněné dílny + ROS v Mostě 

S uživateli našich služeb se vydáme do 

Mostu na exkurzi do chráněné  dílny firmy 

ROS. Uživatelé zde budou mít možnost 

ucházet se o nová  pracovní místa. Sraz na 

autobusové zastávce u kotelny  23. 08. 

2018 ve 12:45 hodin,  odjezd 12:53 hodin. 

Přednáška – zdravé potraviny 

Pro uživatelé našich služeb je připravena 

přednáška na téma „Zdravé potraviny“. 

Jaké zdravé potraviny používat, co je 

přínosem pro naše zdraví, se dozvíte 

v poradně dne 28. 8. 2018 od 14:30 hodin.
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Sociální aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
 
Aktivity v SAS v létě 

Pozor, pozor! Během prázdnin se čtvrteční 

setkání s IT lektorem přesouvají na 

ÚTERKY. Na čtvrtky jsme naplánovali akce 

a výlety (viz plán akcí). 

Vaše SASanky 

Se SASankami za princeznou 

Pro uživatele služby SAS připravujeme na 

3. 7. 2018 „Výlet na zámek Libochovice 

aneb Ztracená princezna“. Během 

procházky v interiérech východního křídla 

zámku pomohou děti najít ztracenou 

princeznu. 

Za zvířaty do ZOO 

Dne 23. 8. 2018 se uskuteční „Výlet do 

ZOO Děčín“. Na cestu za zvířaty známými i 

neznámými jsou zváni uživatelé služby 

SAS. 

 

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
„VULKÁN“ (NZDM) 

 
Turnaj ve fotbalu 
 
Dne 18. 7. 2018 budeme pořádat turnaj ve 

fotbale. Registrovat se můžete v NZDM 

„Vulkán“ nejpozději do 13. 7. 2018. Hrát 

se bude na školním hřišti v počtu 4+1 

hráčů. Systém turnaje se určí až podle 

počtu přihlášených týmů. Hrát se bude o 

velmi zajímavé a hodnotné ceny. Pro bližší 

informace si můžete přijít k nám do klubu. 

Den mládeže 

Při příležitosti Mezinárodního dne 

mládeže, který se uskuteční 12. 8. 2018, 

jsme si pro vás připravili o den později  

(13. 8. 2018) akci s názvem „Den 

mládeže“. Budou pro vás připravené různé 

disciplíny, při kterých si procvičíte tělo i 

ducha. Při dobrém počasí bude i táborák! 

Exkurze do závodu ŠKODA 

V srpnu jsme si pro vás naplánovali další z 

oblíbených letních výletů. Tentokrát 

navštívíme závod „Škoda“ v Mladé 

Boleslavi, poté budeme pokračovat do 

ZOO Chleby. Konkrétně se tento výlet 

uskuteční dne 9. 8. 2018, tak neváhejte a 

přijďte se včas zapsat k nám do klubu! 
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Celková tabulka muži „A“ 

 

 

# KLUB Z V R P S B 

1. TJ SOKOL Obrnice 26 19 0 7 92:45 58 

2. TJ Baník Bř. Chomutov 26 17 0 9 84:62 51 

3. SK FK Chlumčany 26 16 0 10 84:46 49 

4. TJ SOKOL Tuchořice 26 15 0 11 79:45 46 

5. TJ Nové Sedlo 26 15 0 11 89:68 46 

6. SK Černčice 26 15 0 11 59:46 45 

7. SK Černovice 26 14 0 12 75:68 41 

8. SK Strupčice 26 12 0 14 92:69 40 

9. SK VIKTORIA Lom 26 14 0 12 56:80 39 

10. SK Ervěnice-Jirkov B 26 11 0 15 56:71 32 

11. FK Braňany Mlékárna 26 12 0 14 48:82 30 

12. FK Blažim 26 7 0 19 65:100 24 

13. 1. SK Jirkov 26 8 0 18 49:89 23 

14. SKP Kadaň 26 7 0 19 62:119 22 
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Muži „A“ 
(text: ZasJa) 

 

Obrnice si již pár kol před koncem zajistili první místo v 1. B třídě a tím pádem i vytoužený postup do 1. A 

třídy. Sezóna byla velmi dlouhá a náročná, opět se ukázalo, že kádr Obrnic není dostatečně široký, aby si 

dokázal poradit s očekávanými i neočekávanými situacemi. Pokud přijdou pracovní povinnosti fotbalistů a 

k tomu se přidá i nějaké zranění, tak na to tým neumí reagovat, jelikož nemá dostatečný počet kvalitních 

hráčů. Úkol v příští sezóně je jasný, pokusit se přivést pár nových kluků, aby Obrnice vůbec mohli v 1. A 

třídě hrát důstojnou roli. S postupem do vyšší třídy se pojí i spousta povinností. Mezi nejdůležitější patří 

nutnost natáčet všechny domácí zápasy na kameru a zvýšit počet pořadatelů. Tím pádem klub rád uvítá 

jakoukoliv pomoc od občanů Obrnic, kterým není fotbal lhostejný. 

Příští rok nás čeká skutečně tvrdý boj, jelikož v sezoně 2019/2020 dojde k zúžení počtu soutěží. 

Momentálně jsou v Ústeckém kraji dvě 1. A třídy a tři 1. B třídy. Ve zmíněné sezóně dojde ke zrušení jedné 

1. A třídy a jedné 1. B třídy. Co to znamená? Jednoduché. Bude sestupovat více týmů, než je obvyklé 

(nejméně 8 týmů z každé třídy).  

(Více na www.fotbal.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vítěz 1. B třídy, skupiny „C“ 

  

Muži „B“ 

Obrnická rezerva se umístila v klidném středu tabulky, konkrétně na 8. místě se ziskem 32 bodů. I přes 

problémy na konci sezóny jsme se opět rozhodli v příští sezóně Obrnický „B“ tým přihlásit do 

Chomutovského okresního přeboru.  
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Tipy do kina: 

Hotel Artemis 

Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno 
pominula. Ale jeho zdi ukrývají to nejmodernější 
zdravotnické zařízení, které financuje obávaný 
gangster Wolfking (Jeff Goldblum). Je určené 
výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Dobře 
utajené nemocnici vládne už 22 let tvrdou rukou 
manažerka Jean Thomas, přezdívaná Sestra (Jodie 
Foster). Vzhledem k tomu, že jejími „hosty" jsou 
zločinci nejtěžšího kalibru, její pravidla jsou 
jednoduchá: neurážet personál, žádné zbraně a zákaz 
zabíjet ostatní pacienty. Když se na urgentním příjmu 
objeví bankovní lupič Sherman se svým těžce 
zraněným bratrem, Sestra netuší, že právě ubytovala 
hodně velký problém. Bratři u sebe po nepovedené 
loupeži totiž mají zdánlivě nezajímavý předmět. Ten 
však má hodnotu 18 milionů dolarů, což je pro 
zločineckou elitu příliš mnoho důvodů, proč se 
vykašlat na pravidla. A navíc ta drobnost bohužel patří 
samotnému Wolfkingovi. Dnes v noci bude v Artemis 
pořádně rušno...(Bioscop) 
 
Přístupnost filmu: nevhodný mládeži do 12 let 
Délka akce: 93 minut 
Země původu: Velká Británie/USA 
Žánr: Thriller / Krimi / Akční / Sci-Fi 
Datum české premiéry: 26. červenec 2018 
 
(zdroj: https://www.csfd.cz/film/605828-hotel-
artemis/prehled/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryštůfek Robin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospělý Kryštůfek Robin (Ewan McGregor) dře v 

zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený a 

kde nemá jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale 

práce ho vytěžuje natolik, že mu na ženu a dcerku 

zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapomněl na 

své idylické dětství strávené s prostomyslným a 

mlsným plyšovým medvídkem a jeho kamarády. Když 

se však s nyní potrhaným a ošuntělým Medvídkem 

Púem opět setká, jejich přátelství opět vzplane a 

připomene Kryštůfkovi nekonečné dny dětských 

radovánek a hrátek, které jako malý chlapec zažíval. 

Po nešťastné příhodě s Kryštůfkovým kufříkem se Pú 

se zbytkem party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra 

vydají ze Stokorcového lesa do Londýna, aby pomohli 

Kryštůfkovi jeho věci najít… protože nejlepší přátelé si 

vždycky pomáhají.(Falcon) 

Země původu: USA 
Žánr: Dobrodružný, Komedie, Rodinný, Muzikál 
Datum české premiéry: 23. srpen 2018 
 
(zdroje: https://www.csfd.cz/film/545905-krystufek-

robin/prehled/ a https://www.kinobox.cz/film/435798-

krystufek-robin) 
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Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Krušnoman. Cross Triathlon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terénní triatlon na horských kolech v Mostě a 
okolí proběhne v neděli 22. července 2018. 

Plavání: vodní nádrž Matylda 

Horské kolo: vrch Ressl 

Běh: okolí Matyldy 

Délka „Classic“:  
1,2 km plavání + 32 km MTB + 10 km běh 

Délka „Sprint“:  
0,4 km plavání + 16 km MTB + 3 km běh 

Délka děti:  
dle věku upravené vzdálenosti 

(zdroje: http://www.mesto-most.cz/krusnoman-cross-
triathlon-most-2018/a-10897 a 
https://mostecky.denik.cz/tipy/krusnoman-cross-
triathlon-most-2018-270414.html) 

 
Folkový Most 2018 

Kdy: 17.8.2018 16:30 
Kde: Benedikt Most  
Program: 16:30 - 17:15 Stráníci 
 17:45 - 18:30 Taxmeni 
 19:10 - 20:10 Věra Martinová 
 21:00 - 22:00 Žalman a spol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://www.mesto-most.cz/folkovy-most-
2018/a-10920) 

Velká mostecká steeplechase 

Hipodrom Most přináší zábavu již 21 let, oslavte 
to v sobotu 25. srpna od 13 hodin. 

 
 

 

 

 

  

 

(zdroj: http://www.mesto-most.cz/velka-mostecka-
steeplechase/a-10733) 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

v červenci a srpnu 2018 nabízí 

OCSS si vyhrazuje právo změnit či zrušit jakoukoliv níže uvedenou akci. 

V NZDM „Vulkán“ každý prázdninový den, kromě dnů konání níže naplánovaných akcí, mají uživatelé možnost po 

předchozí domluvě opékat či grilovat. 

Svou účastí na níže uvedených akcích berou účastníci na vědomí a udělují výslovný souhlas organizátorům s 
pořízením a použitím fotodokumentace, která bude pořizována v průběhu akce. Správcem dat je Obrnické 

centrum sociálních služeb, p. o.  
V případě nesouhlasu s výše zmíněným se obracejte na zaměstnance Obrnického centra sociálních služeb, p.o.. 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO MÍSTO PRO KOHO 

03. 7. 2018 Výlet na zámek Libochovice 09:00 – 16:00 Libochovice Pro uživatele služby SAS 

04. 7. 2018 Zábavné odpoledne 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 7. 2018 Osobnost Karla IV. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 7. 2018 Kreslíme zámek 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

18. 7. 2018 Turnaj ve fotbale 16:00 – 18:00 Obrnice Pro uživatele NZDM 

19. 7. 2018 Návštěva koupaliště Ressl 12:00 – 17:00 Most Pro uživatele služby SAS 

19. 7. 2018 
Seznámení s firmou Kebek 
Výlet do ZOO Chomutov 

09:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

24. 7. 2018 Přednáška odborníka 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 7. 2018 Turnaj v pexesu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 7. 2018 Letní koláž 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

26. 7. 2018 
Přednáška 

Památky ČR (hrady a zámky) 
14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

31. 7. 2018 
Exkurze památník Terezín 

Prohlídka zámku Ploskovice 
09:00 

Terezín 
Ploskovice 

Pro uživatele TP/OSP 

01. 8. 2018 Výroba mýdel 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

02. 8. 2018 Pohádkové odpoledne 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

07. 8. 2018 Cesta kolem světa 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 8. 2018 Exkurze do závodu Škoda 08:00 – 19:00 Mladá Boleslav Pro uživatele NZDM 

09. 8. 2018 Návštěva koupaliště Ressl 12:00 – 17:00 Most Pro uživatele služby SAS 

13. 8. 2018 Mezinárodní den mládeže 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 8. 2018 Praha - letiště upřesníme Praha Pro uživatele TP/OSP 

17. 8. 2018 CESTA DO POHÁDKY upřesníme NZDM Pro veřejnost 

15. 8. 2018 Smejvák 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

22. 8. 2018 Turnaj v šipkách 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

23. 8. 2018 Výlet do ZOO Děčín 09:00 – 17:00 Děčín Pro uživatele služby SAS 

23. 8. 2018 
Exkurze – Chráněné dílny 

ROS v Mostě 
12:45 Most Pro uživatele TP/OSP 

28. 8. 2018 Přednáška „Zdravé potraviny“ 14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

29. 8. 2018 Rozloučení s prázdninami 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 8. 2018 Cesta za pokladem 14:00 – 16:00 Obrnice Pro uživatele služby SAS 

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 

každé úterý IT lektor 08:30 – 11:30 NV 206 Pro uživatele SAS 
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Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
 
Redakční rada:  Jakub Zaspal, Dis.(designer),  
                             Eliška Hudecová, Bc. Zdeněk Masojídek, Milada Piksová (redaktoři), 
                             Mgr. Lucie Matějovicová (editor). 
 
Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na zaspal@ocss.cz 
 

Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 
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