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Rozloučení úvodem 
 

Od 30. srpna na pozici pracovníka v sociálních službách do SAS nastoupil  

Václav Zaspal, který vystřídal Miladu Piksovou (MilPik). Miladě bychom rádi 

poděkovali za dlouholetou spolupráci a za vše, co pro naše centrum, ale především 

pro uživatele služby SAS udělala. Bude nám též chybět jako korektorka tohoto 

časopisu. Za spolupráci děkujeme a do našeho týmu tímto vítáme Václava Zaspala. 

Cesta do pohádky VI. 
 

…aneb tajemství lesa – tak zněl název letošní šesté „Cesty do pohádky“, která se letos 

konala stejně jako minulý rok v pátek, konkrétně 17. 8. 2018. 

Na hřišti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ bylo přichystáno jedenáct 

soutěžních disciplín z různých světů, které spojuje podtitul „tajemství lesa“. 

Světy byly nazvány následovně: „U loupežníka“ (překážková dráha, sběr lesních plodů, 

střelba na terč), „V pavoučí síti“, „Včelí medvídek“, „Motýlí svět“ a „Avatar“ (avataří šplh, 

avataří lov, přechod přes řeku, střelba lukem a konečně tóny lesa). Při plnění soutěží se 

mohli návštěvníci potkat s Avatary, loupežníky, lesními vílami a také s jedním včelím 

medvídkem.  

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

doprovodným programem bylo vystoupení naší uživatelky Adély Švábové, která za 

doprovodu našeho pracovníka Mikyho Cíny zazpívala dvě písničky. Nachystáno bylo též 

malování na obličej, které alespoň na chvíli splnilo dětem jejich přání, stát se na chvíli 

nějakou oblíbenou pohádkovou postavičkou. Za splnění všech soutěžních disciplín byly pro 

děti připraveny sladké odměny a různé užitečné drobnosti. 

Závěrem bychom chtěli za celý tým OCSS poděkovat všem těm, kteří nám s realizací a 

přípravou celé akce pomohli. V první řádě obecnímu úřadu Obrnice, který se finančně na 

akci spolupodílel. Dále obrnickému Sokolu za zapůjčení žíněnek a lan na šplh. Jmenovitě 

bychom chtěli poděkovat následujícím – Míše Matějovicové za malování na obličej, paní 

Šelerové ze Želenic za možnost projet se na koních, Hedvice Hemerkové za ušití avatarských 

kostýmů, Magdě Konvalinkové za avataří body painting, uživatelkám a uživatelům NZDM 

„Vulkán“ Hance Maňkošové a Patrikovi Slepčíkovi za odvahu nechat se pomalovat jako 

avataři a pomoc při disciplínách. Nakonec naší kolegyni Petře Martinovské za zapůjčení luků 

a samostřílů. Pokud jsme snad na někoho zapomněli, věřte, že to nebylo schválně a náš 

vděk patří i Vám. Nabízíme dvě fotky, mnoho dalších povedených naleznete na našich 

facebookových stránkách: https://www.facebook.com/centrum.s.sluzeb 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
 

Výlet na zámek v Libochovicích 
3. 7. 2018 
(text: MilPik) 

 
 V úterý 3. 7. 2018 navštívili uživatelé společně se SaSankami zámek v Libochovicích. Děti pomáhaly najít  
a zachránit ztracenou princeznu, kterou unesl zlý černokněžník. Všem se to podařilo a princezna byla 
vysvobozena. Počasí vyšlo krásně a tak si mohli všichni společně užívat sluníčka v zámecké zahradě. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(texty: KrLa) 

 

Farmička u Kačky 
15. 8. 2018 

 
Dne 15. 8. 2018 jsme vyjeli na další 
výlet. Navštívili jsme Farmičku u Kačky 
na Klínech. Zaskočilo nás chladné 
počasí, ale zachránila nás velice 
ochotná paní Kačka, která rozdala všem 
svetry a mikiny. Dětem sice byly velké, 
ale hlavně, že hřály. A pak už 
následovala prohlídka farmy. První z 
mnoha zvířat, se kterými jsme se 
seznámili, byla zachráněná veverka. 
Viděli jsme králíky, kravičky, prasata, 
kozy, slepice i s kohoutem, kachny, 
husy a úžasné psy. Největším zážitkem 
bylo asi setkání s kravkami. Většina dětí 
se nejprve bála, ale nakonec si je 
hladily a krmily je z ruky suchými 

rohlíky, které jsme přivezli jako malý dárek. Paní Kačka předala dětem spoustu informací o jednotlivých 
zvířatech, dětem dávala různé úkoly a ověřovala si, zda si vše dobře pamatují. Po prohlídce nás čekala 
úžasná svačina, kterou pro nás paní Kačka se svými dětmi připravila. Mohli jsme ochutnat různé kravské a 
kozí sýry, báječný jogurt, obložené housky, skvělý moučník a domácí limonády. Při posezení jsme se 
dozvěděli, jak farma vznikla, co vše se musí na farmě dělat a také o tragickém ohni, který vloni farmu 
zachvátil. Paní Kačka se ale nevzdala a postupně likviduje následky. Výlet byl skvělý a určitě se v budoucnu 
vrátíme. 
 

Výlet do ZOO Děčín 
22. 8. 2018 

 
Dne 22. 8. 2018 jsme vyjeli na poslední 

prázdninový výlet. Když jsme konečně 

do zoo vyšplhali, tak jsme se rozprchli 

za zvířátky. Po celém areálu bylo snad 

více atrakcí a prolézaček, než zvířat 

samotných, tak děti šplhaly, hrály 

kuželky, houpaly se na houpačkách, 

klouzaly na klouzačkách a užívaly si 

slunného dne. Děti byly nadšené a celý 

den je tak zmohl, že při cestě zpět bylo 

v autobuse hrobové ticho.  
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Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(texty: tým TP/OSP) 

 

Přednáška - Péče o tělo 
12. 7. 2018 

 
Dne 12. 7. 2018 jsme připravili přednášku jak pečovat o své tělo. 

Hovořili jsme o zdraví a předávali si informace, co všechno jsme ochotni pro své zdraví udělat. Všichni jsme 

se shodli na tom, že je pro tělo důležité jíst zdravě, mít dostatek pohybu a spánku. 

Potom jsme si šli zacvičit na posilovacích strojích, které jsou k dispozici v obci zdarma. 

Exkurze do Krupky a výlet do ZOO v Ústí nad Labem 
19. 7. 2018 
 

S uživateli jsme vyrazili na exkurzi do průmyslové 

zóny v Krupce do firmy Knauf Insolation s.r.o. Zde 

byl vybudován nejmodernější závod na výrobu 

minerální skelné vlny v Evropě. Nabídka práce naše 

uživatele oslovila a na firmu budou zasílat své 

životopisy. Následně jsme navštívili ZOO v Ústí nad 

Labem, počasí nám přálo a pěkně jsme si to užili. 

 

 

 

 

 

 

 
Přednáška – Cestujeme po hradech a zámcích 
26. 7. 2018 
 

Pro uživatele služby OSP byla připravena poutavá přednáška z našich dějin o putování po hradech a 

zámcích v ČR. Uživatelé se vyprávěním dozvěděli o hradech Telč, Krumlov, Bítov, zámku Křivoklát a dalších.  

Během vyprávění si mohli uživatelé prohlédnout knihy, ve kterých jsou k nalezení krásné fotografie z našich 

hradů a zámků. Velmi mile nás překvapil zájem uživatelů o návštěvu těchto míst. 
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Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(texty: tým TP/OSP) 

Exkurze - Zámek Ploskovice 
31. 7. 2018 

 

Přednáška o hradech a zámcích předcházela výletu 

na zámek v Ploskovicích. Cestou na zámek jsme si 

udělali malou exkurzi k památníku Terezín. 

Uživatelé projevili velký zájem o podrobnější 

prohlídku. O zámku Ploskovice jsme se od 

průvodkyně dozvěděli zajímavé informace, zámek i 

jeho krásně udržované zahrady, byly okouzlující. 

Všem se exkurze líbila a získané informace budou 

předávat všem, kteří se nemohli zúčastnit. 

Exkurze – památník Terezín 
23. 8. 2018 
(zdroj: https://www.pamatnik-terezin.cz/) 
 

Pro velký zájem o podrobnou prohlídku památníku jsme se s uživateli do Terezína vypravili. Dozvěděli jsme 

se, že Terezín nechal vybudovat císař Josef II. na konci 18. století jakožto vojenskou pevnost. Vojenský 

význam měl Terezín i v první světové válce. Po vzniku Protektorátu roku 1939 převzala terezínské vojenské 

objekty wehrmacht. Osud Terezína byl v době 2. světové války tragický. Byla tu zřízena policejní věznice 

pražského gestapa, v hlavní pevnosti vzniklo židovské ghetto, které bylo sběrným, koncentračním táborem 

pro židy. Před vstupem do pevnosti byl uměle vytvořen po osvobození v roce 1945 hřbitov. Je zde 

pohřbeno na 10 000 lidí ve 2 386 hrobech. Na náhrobcích jsou kameny, které zde zanechávají židovští 

návštěvníci. Bylo velice milé, že uživatelé přinesli kytičku a uctili tak památku umučených lidí. Za naší službu 

jsme též položili kytici a zapálili svíčku. Exkurze byla zajímavá, poučná, ale velice smutná.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
 

Turnaj ve fotbale 2018 
18. 8. 2018 
(text: ZasJa) 

 

Dne 18. 8. 2018 jsme pořádali v Obrnicích turnaj ve fotbale. Turnaje se nakonec zúčastnilo 

pět mužstev (Atlético Obrnice, Stovky, Chanov, Vušta a Real). Hrálo se systémem každý s 

každým v počtu hráčů 4+1. Již od začátku turnaje bylo patrné, že nás čeká velmi napínavé 

odpoledne plné krásných fotbalových momentů. Na pátém místě se umístil tým „Vušta“, 

který byl poskládán výhradně ze starších a zkušenějších fotbalistů. Čtvrté místo obsadil tým 

místních kluků z Obrnic „Real“. Na třetím místě se umístil tým „Atletico Obrnice“, který měl 

v bráně čerstvého účastníka ligy mistrů v malé kopané Václava Šlégra. Druhé místo obsadil, 

tak trochu smolně tým z Chanova, který z nevysvětlitelných důvodů odcestoval domů před 

posledním zápasem, který by jim možná zaručil prvenství v celém turnaji. Z prvního místa se 

tak mohl radovat tým „Stovky“, který přijel ve velmi silném složení a po celý turnaj podával 

nejvyrovnanější výkony. Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili, zvláštní poděkování 

patří obci Obrnice, která nám pomohla zajistit věcné ceny. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VULKÁN“ (NZDM)
 

Přednáška o Mexiku 
18. 8. 2018 
(text: EviTo) 
 

Dne 14. 8. 2018 v NZDM "Vulkán" proběhla další přednáška z cyklu "Cesta kolem světa". Tentokrát jsme si 

povídali o Mexiku. Dozvěděli jsme se spoustu informací a zajímavostí o této zemi a na závěr také nechybělo 

video pro lepší představu o tom, jak se v Mexiku žije. Tímto velmi děkujeme naši praktikantce Markétě 

Pokorné, která celou přednášku vedla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotbal v Obrnicích 

Výsledky muži „A“ 

25. 8. 2018  

TJ SOKOL Obrnice – FK Klášterec n. O. 2:6 (0:5) 

STŘELCI: 56. Kadlec Adam (pen.), 65. Sedlecký 

Radek - 4. Mařík Lukáš, 11. Hofman Martin, 20. 

Hofman Martin, 31. Mařík Lukáš, 40. Kuna David, 

71. Hofman Martin 

1. 9. 2018 

TJ Sokol Domoušice - TJ SOKOL Obrnice 6:2 (4:2) 

Střelci: 17. Kadlec Adam, 41. Jakub Zaspal 

Výsledky muži „B“ 

25. 8. 2018 

 

TJ Rozvoj Polerady - TJ SOKOL Obrnice B 1:2 (0:0) 

Pen: 3:4 

STŘELCI: 70. Tóth Tomáš - 78. Abrahám David 

2. 9. 2018 15:00 

TJ SOKOL Obrnice B - Fotbalový klub Hostomice, 

z. s.  3:9 (3:5) 
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TP/OSP 

Setkání s knihou 

13. 9. 2018 – Poradna – od 15:00 hodin 

Tentokrát jsme přichystali poradnu nejen 
pro uživatele, ale i pro jejich děti. 
Tentokrát to bude setkání s „knihou.“  
Aby si dítě vybudovalo vztah ke knihám, je 
důležité, aby s nimi rodiče četli.  
„Přijďte, přečteme si společně něco 
zajímavého z připravených knih.“ 

Exkurze za zaměstnavateli 

Dne 27. 9. 2018 se opět vydáme na exkurzi 
za zaměstnavateli do Mostu. Se zájemci o 
uplatnění na trhu práce se sejdeme na 
autobusové zastávce v 12:45 hodin. 
Životopisy s sebou! 

 
SAS 

Práce pedagoga/IT lektora bude probíhat 

každé úterý po individuální domluvě se 

zájemci. Pro školní děti bude vyhrazen i 

odpolední termín, který bude také ještě 

upřesněn na nástěnce SAS. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Přednáška zdravá výživa 
aneb co ke svačině do školy 

Na 6. 9. 2018 připravujeme pestrou 
přednášku spojenou s praktickými 
ukázkami a postupy, jak chutně, levně a 
zdravě připravit dětem svačinu do školy.  
Neváhejte a přijďte i s dětmi. ;) 

 

 

Se SAS za zábavou 
JUNGLE ARÉNA v Mostě 

Abychom dětem zpestřili ty náročné 
začátky školního roku, půjdeme se dne  
20. 9. 2018 pobavit do herního ráje 
nedaleko od Obrnic. 

Papírový draci 

Pomalu ale jistě nám klepe podzim na 
dveře, budeme tedy dne 27. 9. 2018 
vyrábět papírové draky, dle počasí si 
nějakého zkusíme i vypustit.  

 

NZDM 

Turnaj v nohejbale 

Dne 20. 9. 2018 budeme pořádat turnaj 
v nohejbalu. Registrovat se můžete 
v NZDM „Vulkán“ nejpozději do  
15. 9. 2018. Hrát se bude o zajímavé a 
hodnotné ceny. Systém turnaje se určí 
podle počtu přihlášených týmů. Pro bližší 
informace se můžete obrátit na 
zaměstnance klubu NZDM „Vulkán“ nebo 
nám napsat na našich facebookových 
stránkách:  
https://www.facebook.com/centrum.s.sluzeb 

Přednáška odborníka 

Tak jako každé poslední úterý v lichém 
měsíci proběhne přednáška odborníka. 
Tentokrát tento den připadl na 25. 9. 
2018. Tentokrát nás navštíví Ing. Václav 
Tichý z ČEZU, který bude přednášet o 
výrobě elektrické energie a spotřebě 
domácností. Možná přidá i pár tipů, jak 
bychom mohli ušetřit. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

v září 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. 9. 2018 Tvoříme z FIMA 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 9. 2018 Přednáška o zdravé výživě 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

12. 9. 2018 „Smejvák“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 9. 2018 Sportovní odpoledne upřesníme NV 206 Pro uživatele služby SAS 

13. 9. 2018 Setkání s knihou 15:00 – 16:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

19. 9. 2018 Výroba mýdel 15:00 – 17:00 Obrnice Pro uživatele NZDM 

20. 9. 2018 Výlet do JUNGLE Arény upřesníme Most Pro uživatele služby SAS 

20. 9. 2018 Turnaj v nohejbalu upřesníme NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 9. 2018 Přednáška odborníka 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 9. 2018 Tvoření pro radost 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 9. 2018 Exkurze za zaměstnavateli 12:45 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

27. 9. 2018 Vyrábíme papírové draky 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

každé úterý IT lektor 08:30 – 11:30 NV 206 Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 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 
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