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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

toto číslo našeho časopisu „Maják“ se do vašich rukou dostává o pár dní později než bývá zvykem. Důvodem 

pozdržení bylo konání akce „Pálení čarodějnic“ tradičně probíhající po celé republice 30. dubna. Akci jsme, za 

přispění OÚ Obrnice, uspořádali při příležitosti oslav 5. výročí od založení naší organizace. Malý výběr fotografií 

z našeho společného počinu si můžete prohlédnout na vedlejší straně. Mnohem více snímků  

( a také video) je k vidění na našich facebookových stránkách. Jak se akce povedla a co na ní bylo k vidění? 

 

Úvodní slovo pronesla ředitelka naší organizace Mgr. Lucie Matějovicová, ke které se krátkým proslovem připojil 

starosta obce Obrnice Stanislav Zaspal. Na připravené hranici (za dodání dřeva tímto děkujeme OÚ Obrnice a 

Sboru dobrovolných hasičů Obrnice) byla poté rituálně zapálena čarodějnice, čímž byl odstartován program 

odpoledne  společně s možností opéci si přinesené či na místě zakoupené vuřty. Výhodu měli ti, kteří přišli 

v masce, neboť hned u vstupu obdrželi poukaz na vuřt zdarma.    

 

Prosklenná pasáž oddělující vnitřní a vnější prostor nízkoprahového zařízení „Vulkán“ posloužila pro prezentaci 

fotek a důležitých milníků již pět let trvající historie naší organizace. Veřejnost si tuto „výstavní nástěnku 

úspěchů a trampot“ může prohlédnout do konce tohoto měsíce po předchozí domluvě se sociálními pracovníky 

služby. 

 

Celým programem návštěvníky provedly uživatelky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Vulkán“  

Hanka Maňkošová a Lucie Škorpilová, kterým tímto za jejich moderování velice děkujeme.  

 

 Program dne byl sestavený především pro ty nejmladší. Děti si mohly nechat namalovat strašidelný obličej  

(za pomoc patří díky Michaele Matějovicové a Nikole Bertókové), domů si mohly odnést zvířátka vyrobená 

z nafukovacích balonků (za což děkujeme Magdaléně Konvalinkové) nebo si v naší „dílničce“ vyrobit netopýrky 

(pomocnou ruku zde podal Patrik Slepčík – děkujeme). Dětský program dále pokračoval taneční zábavou.  

„Dáme ruku sem, dáme ruku tam“ a „Hlava ramena, kolena, palce“ se jistě nezapomenutelně zapsaly do paměti 

nejen dětí, ale též dospělých. Soutěžilo se v nejrychlejším nafouknutí balonků, které se v následující hře tančící 

dvojice snažily co nejdéle udržet mezi svými těly. Nakonec měli při hře „Neposedný bonbon“ soutěžící za úkol jen 

za pomoci svých mimických svalů a zubů dostat bonbon zavěšený na provázku do svých úst. Všichni soutěžící za 

své úsilí sklidili sladkou odměnu. 

 

Pokud snad čtenář nabyl dojmu, že se dospělí museli nudit, můžeme skromně prohlásit, že se jedná o dojem 

mylný. Po celou dobu akce (mimochodem počasí nám přálo teplotně i povětrnostně) provázela program 

reprodukovaná hudba a obrnický Sbor dobrovolných hasičů nabízel točené pivo a limonádu.     

 

Závěr programu patřil vyhlášení nejlepších masek. Čtvrté místo obsadily sestry Balážovy – Lucie a Aneta,  

bronz slavily Melisa Gabčová a Anička Rácová, stříbro patřilo Leontýně Dudyové a Natálce Horvátové.  

Konečně 1. místo si svými maskami zasloužily Klaudie Balážová a Emily Surmajová. Gratulujeme.   

 

Příjemné čtení Vám přeje 

Tým OCSS 
(text ZdeMaso)
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 
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Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

 
Pálení čarodějnic 
30. 4. 2018 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(text: MilPik) 
 

 
Domácí zahrádka 
24. 04. 2018 

 

V SAS jsme v úterý 24. dubna zahradničili.  
S rodinkami jsme se vrhli na setí hrachu 
a bylinek - pažitky, petrželky, bazalky. Byla 
to pro ně zcela nová zkušenost. Dětem se 
moc líbilo hrabat se v hlíně a schovávat do 
ní semínka. Do květináčků si děti vyrobily 
zápichy, aby nezapomněly, co jim kde 
vyroste. Povídali jsme si o využití bylinek 
v domácnosti a o tom, co lze doma 
pěstovat a jak o rostliny pečovat. Jen co 
rostlinky povyrostou, odnesou si je domů. 
Držte palce, ať se nám vše zazelená.   
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(text: ZdeMaso, EliHu) 

 

Mezinárodní den Romů 
10. 04. a 12. 04. 2018 
 

V roce 1971 byla na kongresu v Londýně založena Mezinárodní romská unie (International 

Romani Union). Účastníci kongresu zde ustavili podobu romské vlajky a znění romské 

hymny. Důležitým rozhodnutím bylo uznání slova Rom jako upřednostňovaného označení 

pro příslušníka romského etnika. Právě den konání kongresu – 8. duben – byl v roce 1990 

vyhlášen Mezinárodním dnem Romů.  V České republice probíhají jeho oslavy od roku 

2001. Oslavy většinou probíhají v rámci menších akcí, které pořádají jednotlivá sdružení, 

iniciativy apod.  

V NZDM „Vulkán“ jsme tento „svátek“ uctili 10. dubna přednáškou o historii Romů 

(především na území České republiky) spojenou s debatou o současných sociálních 

a politických problémech, ale i pozitivních posunech v právech a postavení Romů, které 

započaly v posledních deseti letech minulého století. 

„Obrnická sociální poradna“ při této příležitosti připravila přednášku na 12. dubna. 

Uživatelé byli seznámeni s historií Romů, připomněli si romské tradice a představili si 

významné osobnosti z řad Romů. Na přednášce zazněla romská hymna, ale též romské 

písně a ochutnávalo se pečivo, které české romské etnikum tradičně peče na vánoční nebo 

velikonoční svátky.   
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
(text ZdeMaso) 
 

Přednáška o Islandu 
11. 04. 2018 
 

Druhou dubnovou středu si uživatelé 
nízkoprahového centra „Vulkán“ 
vyslechli druhou přednášku z cyklu 
„Cesta kolem světa“ v tomto roce. 
Prostřednictvím projekce fotografií a 
zasvěceného výkladu jsme tentokrát 
navštívili Island. O své zážitky se 
s přítomnými podělil učitel z  
1. ZŠ v Mostě Jakub Fencl, který tuto 
krásnou a drsnou zemi společně se 
svými přáteli procestoval a jejich 
putování zdokumentoval.  

 
Návštěvníci dvouhodinové přednášky s debatou se nejen dozvěděli základní informace 
o tomto státu, ale také zajímavosti, které se bez vlastní zkušenosti nedozvíte – například 
jaký typ dopravy se nejvíce pro cestování po vnitrozemí vyplatí (my už víme, že pronájem 
auta) nebo to, že Islanďané věří v existenci trollů, trpaslíků a dalších „pohádkových“ postav. 
K vidění byly nádherné vodopády, gejzíry, které chrlí vodu do výšky několika desítek metrů, 
ledovce i skalní útvary, které jen tak někde nepotkáte. Účastníci se aktivně zapojili 
a pokládali zvídavé otázky, proto snad můžeme říci, že se přednáška líbila. Závěrem bychom 
rádi poděkovali Jakubovi Fenclovi za bezplatné zprostředkování atmosféry této zajímavé 
části světa. 
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Právní poradna  

Ve dnech 9. a 21. května mohou všichni uživatelé 

OCSS navštívit bezplatnou právní poradnu, a to 

v kancelářích TP/OSP na adrese Nová výstavba 

198, vždy od 13 do 15 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do porcelánky v Dubí  

Exkurzi do porcelánky v Dubí u Teplic 

připravujeme pro uživatele služeb TP/OSP. 

Účastníci uvidí celý proces výroby a poté si sami 

budou moci dekorovat hrnečky, které dostanou 

na památku. Pojedeme ve čtvrtek 24. 5. 2018, 

přesný čas odjezdu ještě upřesníme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den matek v TP/OSP 

Oslavu Dne matek pro uživatele připravujeme na 

10. 5. 2018. Uživatelkám připomeneme, proč 

a  kdy tento svátek vznikl. Sejdeme se v Poradně 

v  14:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj ve stolním fotbale 

Již dlouho tuto akci plánujeme a konečně je tu. 

V NDZM „Vulkán“ proběhne dne 22. 5. 2018 od 

16 hodin turnaj ve stolním fotbálku dvojic. 

Uživatelé se dopředu domluví na týmech a jeden 

či dva týmy vzniknou přímo z pracovníků 

nízkoprahového zařízení.  
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Výsledky muži „A“ 

15. kolo 

 

Neděle 1. 4. 2018 16:30 

FK Braňany Mlékárna - TJ SOKOL Obrnice 2:0 (0:0) 

 

STŘELCI: 74. Smrž Milan, 82. Balín Jaroslav 

16. kolo 

 

Sobota 7. 4. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Nové Sedlo 5:2 (3:0) 

 

STŘELCI: 1. Olexa Josef, 26. Olexa Josef, 28. Olexa Josef,  

51. Sedlecký Radek, 83. Zaspal Václav - 57. Bednář Martin, 

75. Sitár Jakub 

17. kolo 

 

Sobota 14. 4. 2018 13:30 

SK FK Chlumčany - TJ SOKOL Obrnice 3:2 (1:2) 

 

STŘELCI: 27. Vážný Jan, 80. Vážný Jan (pen.),  

83. Veselý Jakub - 21. Zaspal Jakub, 30. Zaspal Václav 

18. kolo 

 

Sobota 21. 4. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - SK Černovice 7:2 (3:1) 

 

STŘELCI: 5. Zaspal Stanislav (pen.), 23. Kadlec Adam,  

39. Sedlecký Radek, 47. Kadlec Adam, 65. Sedlecký Radek,  

75. Olexa Josef, 85. Kadlec Adam - 2. Plaček Martin (vl.),  

48. Kočka Jan 

19. kolo 

 

Sobota 28. 4. 2018 13:30 

1. SK Jirkov - TJ SOKOL Obrnice 2:4 (1:2) 

 

STŘELCI: 45. Bartoš Jan, 62. Bartoš Jan - 2. Zaspal Václav, 

27. Markovič Robert, 55. Zaspal Jakub, 75. Kadlec Adam 

 

 

 

Výsledky muži „B“ 

16. kolo 

 

Sobota 7. 4. 2018 16:30 

TJ Sokol Otvice - TJ Sokol Obrnice B 7:2 (3:2) 

 

STŘELCI: 16. Březina Václav, 33. Loukota Jiří, 43. Kadlec Jan, 

56. Loukota Jiří, 68. Loukota Jiří, 72. Schindler Patrik,  

75. Vítešník Martin - 25. Kačmár Andrej, 31. Kačmár Andrej 

17. kolo 

 

Neděle 15. 4. 2018 15:00 

TJ Sokol Obrnice B - TJ Rozvoj Polerady 2:1 (1:1) 

 

STŘELCI: 23. Olexa Josef, 68. Mentlík Jiří - 42. Sidor František 

18. kolo 

 

Neděle 22. 4. 2018 17:00 

FK Havraň - TJ Sokol Obrnice B 3:8 (2:4) 

 

STŘELCI: 5. Šusták Adam, 42. Škorník Daniel, 

63. Šusták Adam - 17. Zaspal Václav, 26. Jelínek Stanislav, 

28. Olexa Josef, 44. Olexa Josef, 67. Sedlecký Radek,  

71. Olexa Josef, 82. Olexa Josef, 89. Markovič Robert 

19. kolo 

 

Neděle 29. 4. 2018 15:00 

TJ Sokol Obrnice B - 1. FC Spořice B 10:2 (8:1) 

 

STŘELCI: 6. Olexa Josef, 8. Olexa Josef, 16. Plaček Martin, 

19. Olexa Josef, 28. Mentlík Jiří, 36. Olexa Josef,  

39. Mentlík Jiří, 41. Markovič Robert, 66. Olexa Josef,  

80. Gizman Patrik - 9. Blaško Daniel, 63. Blaško Daniel 

 

 

 

 

(zdroj dat: www.fotbal.cz)
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Tip do kina: 

Solo: Star Wars Story 

V květnu vtrhne do kin další snímek ze ságy „Star 
Wars“, který se tentokrát zaměří na minulost jednu 
z hlavních postav původní série – nechvalně známého 
Hana Sola. Děj tohoto prequelu se odehrává před 
událostmi filmů Rogue One: Star Wars Story a Star 
Wars: Epizoda IV – Nová naděje. 
 
Oficiální distributor filmu, společnost Falcon, o filmu 
píše: 
 
„Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do 
předaleké galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, 
zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v 
galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko v temném 
a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han 
Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího 
kopilota, ale narazí i na nechvalně známého 
hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se 
zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy 
Star Wars.“ 
 
Jazyková verze: český dabing, titulky 
Přístupnost filmu: neomezená 
Délka akce: 135 minut 
Země původu: USA 
Žánr: Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy 
Datum světové premiéry: 25. květen 2018 
 
(zdroj: https://www.falcon.cz/film/solo-star-wars-story) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Oslavy 100. let založení republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://www.mesto-most.cz/oslavy-100-let-zalozeni-
republiky/a-10917) 

Závody kočárků 2018 

„V neděli 13. května 2018 (na Den matek) v 15 hodin 
opět odstartují v Mostě na Šibeníku STROLLERING® 
Závody kočárků 2018 ve sportovní chůzi. Akci pro 
mostecké rodiny organizuje již 3. rokem Mateřské 
centrum Barborka při Krušnohorském centru pro 
rodinu. Záštitu nad ní převzal stejně jako v minulých 
letech primátor Mostu Mgr. Jan Paparega.“ 

„Cílem akce je motivovat maminky na mateřské 
dovolené k pravidelnému pohybu a sportu. Zároveň 
pravidelné sportovní aktivity maminek probouzí u dětí 
od raného dětství přirozený vztah ke sportu. Děti se 
tak od svých rodičů učí, že sport patří ke 
každodennímu rytmu života.“ 

 (zdroj: http://www.mesto-most.cz/zavody-kocarku-
2018/a-11173)
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(zdroj: http://www.sagax.cz/Pdf/kpf0617.pdf) 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 
 

v květnu 2018 nabízí 

 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO MÍSTO PRO KOHO 

02. 5. 2018 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 5. 2018 Dárky na Den matek 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 5. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

10. 5. 2018 Den matek 14:30 – 16:30 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

15. 5. 2018 Malování na chodník  14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

16. 5. 2018 Smejvák 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

17. 5. 2018 Zdravá výživa 14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

21. 5. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

22. 5. 2018 
Ochrana přírody – procházka 

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

22. 5. 2018 Turnaj ve stolním fotbale 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

24. 5. 2018 Exkurze do porcelánky v Dubí upřesníme NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

29. 5. 2018 Přednáška odborníka 16:00 – 18:00 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 

středa, čtvrtek Pedagog v SAS 12:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 
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