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Úvodní slovo 
Vážení čtenáři, 
 
je to neuvěřitelné, ale další rok je téměř za námi a na okna už nám pomalu ťuká rok nový. Začíná 

období, kdy bilancujeme a rozvažujeme, co se povedlo a co se naopak nepovedlo. My si dovolíme tuto 
činnost nechat uvnitř naší „rodiny“ a raději se v tomto úvodním slově soustředíme na přítomnost a 
budoucnost. 
 
Na začátku minulého měsíce jsme zřídili naší novou facebookovou stránku. Po Novém roce přejdeme 
z našeho původního profilového účtu na tento nový. Rádi bychom všechny naše facebookové přátelé 
požádali, aby ji začali sledovat („dát líbí se mi“). Stránku lehce naleznete, pokud na facebooku vyhledáte 
@ocssobrnice. Budeme rádi, když s námi zůstanete v kontaktu. My s Vámi určitě. 
 
Další novinkou je založení instagramového účtu (@ocssobrnice), který začneme naplno využívat v příštím 
roce. Budeme zde sdílet ty nejhezčí fotografie, ale především každodenní i nezvyklé příběhy naší 
organizace. Za sledování předem děkujeme. 
 
8. prosince proběhne v Kadani finálové kolo talentové soutěže pro uživatele nízkoprahových zařízení z celé 
České republiky. Máme obrovskou radost, že přes vyřazovací kolo do finále postoupila i naše uživatelka A. 
Š., která je neuvěřitelně talentovanou zpěvačkou, ale též ctižádostivou studentkou. Držte palce s námi. 
Věříme, že A. má potenciál vystoupat až na příčku nejvyšší. 
 
Na následující straně otiskujeme článek Petry Vackové, studentky doktorandského studia na vysoké škole 
ve Velké Británii, která již potřetí navštíví Obrnice. Do naší obce ji přitáhly bohaté programy místních 
organizací. Paní Vacková se zajímá o to, „jaký má výtvarná výchova, malování a kresba, pro děti, rodiče a 
pedagogy význam, co jim přináší či nepřináší, jak děti a dospělé výtvarná tvorba spojuje, či jak jim 
pomáhá se rozvíjet a zapojovat“. Článek nabízí krátké shrnutí toho, co u nás  a v ostatních obrnických 
organizacích dělá a proč. 
 
Zastupitelstvo obce Obrnice schválilo návrh rozpočtu na rok 2019. Podívat se na něj můžete na webových 
stránkách obce. 
 
Po slavnostních událostech roku 2018 bychom neměli zapomenout na tragické události, od kterých 
v příštím roce uplyne přesně 50 let. 16. ledna 1968 odstartoval Jan Palach svým upálením, kterým 
protestoval proti okupaci Československa, vlnu sebevražd, která do té doby neměla ve světě obdoby. 
Vzpomenout bychom měli i na ostatní „živé pochodně“ – Josefa Hlavatého, Miroslava Malinku a Jana 
Zajíce. Čest jejich památce.  
 
Pro ty, kteří se zajímají, kdo nás bude zastupovat v Evropském parlamentu, připomínáme, že v květnu 
proběhnou do tohoto shromáždění celoevropské volby. Zřejmě první po odstoupení Velké Británie 
z Evropské unie. 
 
Dost už ale bylo důležitých upozornění. Vánoční svátky jsou obdobím, kdy si zřejmě nejsilněji 
uvědomujeme, co nám schází a vzpomínáme na ty, kteří tu s námi již nemohou být. Nenechme se zahnat 
nostalgií do rohu a slavme Vánoce s láskou v srdci. Nejlépe tak, jako slavný anglický spisovatel Charles 
Dickens, který se držel zásady „budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok“. 
 
Přejeme Vám krásné Vánoce, bohatého ježíška a příjemné čtení. 

(zdemaso) 
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MALUJEME, KRESLÍME, SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME LEPŠÍ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY 

Výtvarná činnost vždy trochu jinak: MŠ Obrnice, klub Olivín a Duhovka 

 

 

 

Právě se chystám na již třetí návštěvu města Obrnice a už se těším, až opět uvidím děti, rodiče a vyučující 

společně při práci během výtvarných aktivit ve třech velmi angažovaných organizacích, Mateřské škole Obrnice, 

Klubu Olivín a Duhovce. I přes mnoho rozdílů mají, z mého podhledu, tyto organizace mnoho společného, neboť 

se zaměřují právě na poskytování programu, který mimo jiné dává dětem možnost uplatnit svou tvořivost a 

rozvíjet své schopnosti během výtvarné činnosti v prostředí, které je podporuje a zároveň o ně pečuje.  

Jsem máma dvouletého kluka, který nikdy neposedí, a také již druhým rokem na vysoké škole 

(http://www.open.ac.uk/research/people/pv679) studuji, jak výtvarné materiály a prostředí, které nabízíme 

našim dětem při výtvarné činnosti, významně ovlivňují, jak spolu mluvíme a jak spolu pracujeme. Jsem tedy 

velmi vděčná právě již zmíněným organizacím, paním ředitelkám, ale i pedagogům a tetám, a hlavně dětem a 

rodičům, že mě tak vlídně mezi sebe přijímají a nechávají mě nahlédnout právě do jejich tříd a do jejich aktivit. 

Paní učitelky a tety mi trpělivě vysvětlují vše, co se v jejich třídách a klubovně odehrává, jak vše funguje, kde 

jsou jejich pomůcky, a proč a jak s dětmi pracují. Rodiče mi zase povídají o schopnostech svých dětí, ukazují mi, 

jak se svými dětmi pracují, a někdy mě i nechají pochovat jejich nejnovější přírůstky do rodiny. Děti mi pak 

s nadšením ukazují jaká činnost a jaké pomůcky je dokáži nadchnout, jak spolu pracují a jak se aktivně podílí na 

báječné atmosféře, která výtvarnou činnost mnohdy provází.  

Abych si vše pamatovala a zachytila ty jemné rozdíly v práci a v praktikách během výtvarné činnosti v každé z 

organizací, nahrávám si děti a dospělé, pouze s jejich souhlasem, při práci na kameru. Porozumět, jak se práce 

těchto organizací liší, ale i jak je stejná, je důležité. Klub Olivín dětem obohacuje program během týdne a 

připravuje je na práci v kolektivu vedeným pedagogem. MŠ Obrnice učí děti důležitým předškolním 

schopnostem, čímž je připravuje na školní docházku. Duhovka dětem dává prostor pro rozvoj vlastních zájmů 

v úzkém kruhu přátel. Všechny organizace, i když s trochu jiným cílem, pak umožňují dětem poznávat a pracovat 

s novými materiály a pomůckami, jako je třeba kresba tuží, či kreslení křídami na chodník, nebo vyrábění slizu 

z lepidla Herkules, což podle mne velmi významně utváří jejich schopnost sebevyjádření.  

Malování, kreslení, lepení, vybarvování, čmáráni, míchaní barev, zkrátka tvořivá činnost, při které jsme spolu a 

spolu pracujeme, se zdá, z mého úhlu podhledu, důležitá, neboť díky ní můžeme společně utvářet prostředí, do 

kterého se můžeme všichni bez obav zapojit, kde můžeme sdílet své nápady, a kde můžeme přijít na to, jak si 

vzájemně pomoci. 

Petra Vacková 

PS.: Prosím napište mi na petra.vackova@open.ac.uk pokud máte jakékoliv otázky, chtěli byste vědět více o mé 

práci, nebo o mé přítomnosti ve výše zmíněných organizacích. Na jakýkoliv dotaz velmi ráda ihned odepíšu. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
   
Vánoční koledy 
8. 11. 2018 

 

Druhý listopadový čtvrtek jsme 

v Olivínu prožili v hudební 

atmosféře blížících se Vánoc. 

Pokusili jsme se nacvičit jednu 

vánoční koledu, kterou maminky 

dostaly domů a budou se jí učit na 

vánoční besedu, jenž se bude 

konat 6. 12. Děti hrály na  

tzv. orffovy nástroje a vyzkoušely 

si, jakou práci dá dodržovat 

rytmus hraných písní. Maminky si 

s dětmi s radostí zazpívaly také.  

 
 
Vánoční dekorace 
22. 11. 2018  

 

Čtvrteční odpoledne 22. 11. jsme v „SASce“ vyráběli vánoční 

dekorace. Menší děti tvořily stromečky a ozdoby v podobě 

sněhuláků. Větší děti a maminky vyráběly vánoční věnce, naučily 

se novou techniku z vatových tamponků. Myslíme si, že se věnce 

opravdu vydařily. Společně jsme také znovu trénovali koledu  

na naší vánoční besídku, která se bude konat v Integrovaném 

centru volnočasových aktivit (ICVA) v Obrnicích.  

Akci jsme v trochu obměněné podobě zopakovali o týden později. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
 

Rodinné foto 
15. 11. 2018 

 
Dne 15. 11. 2018 se uskutečnila akce s názvem „Rodinné foto“.  

Vyšli jsme tedy společně do přírody a našli pěkné místo,  

které se uživatelům líbilo. Poté jsme dělali jak rodinné fotky,  

tak i fotky jednotlivců. Kreativitě se meze nekladly.  

Vyhodnocení proběhne 6. prosince 2018 na vánoční besídce,  

kde budou předány i vybrané fotografie všech rodin.  

Matky i děti si focení na čerstvém vzduchu v přírodě užily.  

 
Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství  
„OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 

 
Hledáme zaměstnání 
14. 11. 2018 

 
Internet je mocný nástroj pro vyhledávání jakýchkoliv informací. S našimi uživateli jsme v jeho prostředí hledali 

potenciální zaměstnavatele. Zásadním kritériem byla dosažená kvalifikace. Uživatelé si mezi sebou ale předávali i 

osobní zkušenosti z předchozích zaměstnání.  Důležitými cíli této akce byly naučit se vyhledávat na pracovních 

portálech nabídky práce a zlepšit svoje schopnosti odpovídat na ně. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
 

Zdobení svíček 
7. 11. 2018 

 
Čtenáři, kteří náš měsíčník pravidelně odebírají, již ví, že se v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a 
mládež „Vulkán“ zabýváme mimo jiné též domácí výrobou svíček. Ulili jsme jejich základní bílou variantu a 
poskytli ji našim uživatelům k nazdobení. Další činností, která u nás probíhá již dlouhodobě, a řadí se také 
mezi tzv. homemade (volně přeloženo „uděláno podomácku“), je výroba mýdel. Ty, co si uživatelé 
v minulosti již vytvořili, jsme k nazdobeným svíčkám přidali, a tak si mohl každý vyrobit dárkový balíček, 
který jistě někomu udělá radost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdobení rámečků 
14. 11. 2018 

 

S blížícími se Vánocemi se pojí i horečnatá snaha obstarat pro své nejbližší ty nejlepší dárky. V 
nízkoprahovém centru "Vulkán" jsme se 14. 11. 2018 snažili našim uživatelům v tomto snažení pomoci 
návrhem na vytvoření originálních rámečků na fotografie. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad, neboť všechny 

rámečky byly během krátké chvíle využity prvními deseti šťastlivci, kteří do klubu přišli jako první. Rozhodli 
jsme se proto, že další týden akci zopakujeme a pro zájemce připravíme další rámečky, kterými své známé 
a rodinné příslušníky rozveselí.  
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V sobotu, 17. listopadu, nám skončila první polovina sezóny. V posledním zápase jsme dokázali doma porazit  

Kopisty 4:3. V tabulce jsme zatím na 10. místě se ziskem 15 bodů při skóre 29:38. Tabulku naleznete na další stránce. 

Pokusím se nějak zhodnotit podzimní část sezóny.  

Začátek nás nezastihl v nejlepší formě, v prvních zápasech jsme se velmi těžko srovnávali s vyšším tempem. V dalších 

zápasech jsme už v jednotlivých pasážích dokázali se soupeřem držet krok, ale bohužel až v 6. kole jsme dokázali 

konečně naplno bodovat a tím potvrdit stále se zlepšující výkony. Ve zbytku sezóny jsme střídali lepší výkony s těmi 

horšími, sráželi nás individuální chyby, zranění klíčových hráčů a špatná tréninková morálka. Stále si stojím za tím, že 

tenhle tým má mnohem navíc, než doteď ukazuje. Obrnice čeká dlouhá zimní přestávka, ve které se pokusíme něco 

natrénovat, odehrát nějaká přátelská utkání a do jarní části sezóny být připravenější. První zápas odehrajeme 23. 3. 

2019 v Klášterci nad Ohří.  

Tímto děkujeme všem příznivcům Sokola a doufáme, že v roce 2019 bude mnohem více příležitostí k radosti. 

(ZasJa) 

Výsledky muži „A“ 

Sobota 3. 11. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Sokol Údlice 4:1 (2:1) 

STŘELCI: 6. Pilař Jaroslav, 35. Zaspal Jakub, 61. Berki Ondřej, 90. Zaspal Stanislav - 45. Hašek František 

Sobota 10. 11. 2018 14:00 

TJ Tatran Podbořany - TJ SOKOL Obrnice 5:1 (2:0) 

STŘELCI: 33. Jančík Aleš, 21. Berki Ondřej (vl.), 48. Turek Jiří, 57. Poborský Zdeněk, 86. Kováč Milan - 90. Zurko Petr 

Sobota 17. 11. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Kopisty 4:3 (1:2) 

STŘELCI: 27. Perlík Ondřej, 59. Mentlík Ondřej, 69. Kadlec Adam, 74. Kadlec Adam - 15. Hotový Václav (pen.), 34. 
Brejchal Marek, 62. Kocúr Dominik 

 
Výsledky muži „B“ 

Neděle 4. 11. 2018 14:00 

TJ SOKOL Obrnice B - TJ Hrob 0:7 (0:3) 

Sobota 10. 11. 2018 14:00 

TJ Sokol Bečov - TJ SOKOL Obrnice B 7:0 (6:0) 

Neděle 18. 11. 2018 13:30 

TJ SOKOL Obrnice B - Tělocvičná jednota Sokol Košťany 3:5 (2:1) 

(zdroj: www.fotbal.cz) 
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Tabulka 1. A třída skupina B, Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

# KLUB Z V R P S B 

1. FK Vroutek 13 10 0 3 39:29 29 

2. FK Bílina 13 9 0 4 34:13 28 

3. TJ Sokol Domoušice 13 10 0 3 53:25 27 

4. SK Ervěnice-Jirkov 13 9 0 4 45:35 27 

5. 1. FC Spořice 13 7 0 6 42:16 25 

6. SK Viktorie Ledvice 13 8 0 5 32:16 24 

7. TJ Sokol Údlice 13 8 0 5 24:24 23 

8. FK Klášterec n.O. 13 7 0 6 36:37 22 

9. TJ Sokol Březno 13 6 0 7 28:26 18 

10. TJ SOKOL Obrnice 13 5 0 8 29:38 15 

11. TJ Kopisty 13 5 0 8 29:33 14 

12. TJ Tatran Podbořany 13 4 0 9 25:33 13 

13. FK Postoloprty 13 3 0 10 22:46 7 

14. SK HAVRAN Kryry 13 0 0 13 14:81 1 
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SPOLEČNÉ AKCE NĚKOLIKA SLUŽEB 
 
Vánoční besídka a setkání 
 
6. 12. 2018 se v ICVĚ v Obrnicích bude 
konat vánoční besídka a setkání.   
S uživateli služeb SAS, TP a OSP si 
společně zazpíváme. Pro děti se možná 
objeví i Mikuláš s čertem, ale již teď 
můžeme prozradit, že je pro ně připravena 
malá pozornost v podobě dárkového 
balíčku. S dospělými zavzpomínáme, jaký 
tento rok byl, co dal a naopak vzal. 
 
Akce začíná od 14:30 hodin. 
 
Vánoční tvoření – akce pro veřejnost 
 
Ve středu 12. 12 2018 se v NZDM 
„Vulkán“ koná akce pro veřejnost, na 
které si jak naši uživatelé,  
tak další obyvatelé Obrnic, kterým je  
mezi 14 – 26 lety mohou přijít vytvořit 
menší dárkové balíčky pro svoje blízké.  
Určitě přijďte – můžete si prohlídnout 
naše zařízení a ještě k tomu udělat 
ZDARMA radost svým milovaným.  
 

 
 

NZDM 
 
Vánoční dílna 
 
Zveme naše uživatele na další ze série 
menších „dílniček“, na kterých si mohou 
pomocí několika různých metod vytvořit 
dárkové balíčky na Vánoce. Budeme se na 
Vás těšit 5. 12. 2018 od 16:00 hodin.  
 

 
Cesta kolem světa 
 
18. 12. 2018 od 16 hodin čeká uživatele 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
„Vulkán“ další přednáška z cyklu  
„Cesta kolem světa“. Tentokrát bude 
přednášet náš zaměstnanec a obrnický 
zastupitel Jakub Zaspal. Dozvíte se 
zajímavosti nejen o státu, ale dokonce 
celém světadílu – Austrálii – ke které 
mimochodem patří i Vánoční ostrov. 
 
Vánoční besídka 
 
Všichni zaměstnanci NZDM „Vulkán“ zvou 
své uživatelé na Vánoční besídku, která se 
bude konat 19. 12. 2018 od 17:00 hod.  
 
Přijďte si v klidu posedět u teplého čaje či 
kávy a příjemně si popovídat, zazpívat a 
zavzpomínat. Jistě dodržíme i nějakou 
českou vánoční tradici.  
 
 

 
SAS 

 
Vánoční trhy 
 
Společně se 13. 12. 2018 pojedeme 
podívat do Mostu na vánoční trhy. Čeká 
tam na nás bohatý program a betlém s 
živými zvířaty. 
 
Vánoční posezení 
 
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 si přijďte 
popovídat o Vánocích a téměř proběhlém 
roku. Připravíme si šálek horké kávy nebo 
teplého čaje. 
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Tip do kina: 

Aquaman 

„Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje 
DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason 
Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele 
bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje 
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale 
zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 
zrozen…králem.“ (Freeman Ent.) 
 
Premiéra 
13. 12. 2018 
Žánr 
Akční / Dobrodružný / Fantasy 
Původ 
USA 
Délka 
143 minut 
Jazyková verze 
český dabing, titulky 
Režie 
James Wan 
Hrají 
Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren, Nicole 
Kidman, Julie Andrews, Patrick Wilson, Willem Dafoe, 
Graham McTavish, Djimon Hounsou ad. 
 
(zdroj: https://www.kinobox.cz/film/433614-aquaman) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Kouzelný kalendář a Mikulášská nadílka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čertovská show 

V nedělní podvečer 16. prosince vystoupí na  

1. náměstí v Mostě Čerti ze severu se svojí 

Krampus show. 

POŘADATEL: 
statutární město Most - Magistrát města Mostu 
 
DATUM: 
16. 12. 2018 
 
MÍSTO: 
1. náměstí v Mostě, před městským divadlem 
 
Pekelníci se představí v rámci doprovodného 
programu Vánočních trhů 2018. 
 
(Detailní informace dle předminulého roku.) 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 

v prosinci roku 2018 nabízí 

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

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 

05. 12. 2018 Vánoční dílna 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 12. 2018 Vánoční besídka 14:00 – 17:00 ICVA SAS/TP/OSP 

08. 12. 2018 Vánoční trhy 14:00 – 16:00 Most 
Pro uživatele služby 

SAS 

11. 12. 2018 Turnaj ve stolním tenisu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 12. 2018 Vánoční tvoření 14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

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

19. 12. 2018 
Bezplatná právní 

poradna 
13:00 – 15:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

19. 12. 2018 Vánoční posezení 17:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 12. 2018 Vánoční posezení 14:00 – 16:00 NV 206 
Pro uživatele služby 

SAS 

úterý, čtvrtek Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

každý čtvrtek Pedagog/IT Lektor individuálně NV 206 Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 16:00 – 18:30 NDZM Pro uživatele NDZM 
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Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
 
Redakční rada:  Eliška Hudecová, Bc. Zdeněk Masojídek, Jakub Zaspal, Dis., Václav Zaspal 
                             Mgr. Lucie Matějovicová (editor) 
 
Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na zaspal@ocss.cz 
 
Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 
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