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Úvodní slovo 
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 vstupujeme do třetího měsíce roku 2019. Co nám přinesl ten druhý?  

Jízdenky na vlak, autobus a říční přívoz přešly z patnácti- do desetiprocentní sazby DPH. Začal platit 

nový trestný čin – maření spravedlnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhl, aby léčebné 

konopí hradily pacientům zdravotní pojišťovny. Spojené státy a Rusko vypověděly vzájemnou smlouvu 

o likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu z roku 1987.  

„Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta“, tak reagoval ústavní soudce  

Jaromír Jirsa na skutečnost, že Městskému soudu v Praze trvalo dalšího čtvrt roku, než uposlechl 

předchozí upomínání Ústavního soudu a nařídil projednání dlouho odkládaného případu Martiny 

Kafkové z Týna nad Vltavou, která trpí roztroušenou sklerózou. Pojišťovny už léta odmítají její žádost  

o proplácení účinného léku z konopí v ceně 30 tisíc korun měsíčně a nabízejí jí místo toho jiné dražší  

a neúčinné druhy léčby. Vypukla aféra kolem jatek v Polsku, kde se údajně v noci tajně porážely staré a 

nemocné krávy a ministr zemědělství Miroslav Toman na speciální tiskové konferenci prohlásil, že řada 

prvotřídních pražských restaurací maso z těchto jatek odebírala a posléze je jako „argentinské steaky“ 

prodávala po tisícovce za jednu porci. 

Český průmysl zpomalil. Vědci spočítali, že se severní magnetický pól Země, který nám slouží 

k navigaci, se přesouvá z Kanady do Ruska, a to mnohem rychleji, než se dosud myslelo.  

Vzrostl zájem žen o registrované partnerství. Podražily starší byty. Vláda se rozhodla podporovat víc 

spoření na penzi. Přibylo případů spalniček, padaly teplotní rekordy - v Neumětelech u Berouna 

naměřili 17,3 stupně Celsia. Na ministerstvu práce se poprvé sešla nově jmenovaná komise pro 

spravedlivé důchody. 

 „Otázka je jednoduchá: Skutečně chceme rozřazovat děti na vzdělávací dráze pomocí jednoho 

povedeného či nepovedeného testu? Vypovídá to o potenciálu dítěte? Mám za to, že ne“, odmítl 

ministr školství Robert Plaga opakovaný požadavek hejtmanů, aby zdejší děti, které nezískají 

dostatečný počet bodů v přijímacích zkouškách na střední školu, už nikdy nemohly studovat maturitní 

obory. Podle nové studie Vysoké školy chemicko-technologické česká veřejnost nejvíc škodí  

životnímu prostředí velkou spotřebou elektrické energie a nadměrnou konzumací vepřového.  

Majetek České republiky meziročně stoupl o jedno a půl procenta na 5,2 bilionu korun. Vláda zvedla 

těžařům poplatky za vydobyté nerostné suroviny. Průzkum agentury Kantar odhalil, že víc než polovina 

zdejších občanů vůbec netuší, že se letos budou konat evropské volby. Růst české ekonomiky zpomalil 

z loňských čtyř a půl na současná tři procenta.  

U nás v Obrnicích začala platit novelizovaná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

vybraných veřejných prostranstvích.  

Příjemné čtení Vám za redakci časopisu přeje 

Zdemaso (díky Ivanu Lamperovi z Respektu)



Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 

 
www.ocss.cz 

 

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Valentýnská přání 
14. 2. 2019 

 
Dne 14. 2. 2019 jsme v ambulanci SAS pořádali akci Valentýnská 

přání. Děti i rodiče mohli vyrobit vlastní valentýnská přání, pro 

koho chtěli. Někdo jej vyrobil pro maminku, tatínka nebo třeba 

pro svojí tajnou lásku. Uživatelé používali například barevný papír, 

razítka a ozdobné děrovačky. Přání se velice povedla. Věříme, že 

z nich obdarování měli velkou radost.  

Tesco nadace – Vy rozhodujete, my pomáháme 
 

V uplynulých týdnech se konalo hlasování v obchodech Tesco 

nadace. Jednalo se o program „Vy rozhodujete, my pomáháme“. V SAS jsme se rozhodli přihlásit 

do tohoto projektu s nápadem na víkendový pobyt v přírodě pro rodiny s dětmi. Z mnoha uchazečů 

jsme byli vybráni mezi tři nejlepší a v konečném hlasování jsme skončili na nádherném  

druhém místě. Díky tomuto umístění bychom měli získat finanční částku, která nám umožní nápad 

na pobyt v letních měsících zrealizovat. Tímto děkujeme za Vaše hlasy a podporu. 

Bowling Most 
28. 2. 2019 
 

Dne 28. 2. 2019 proběhla akce Bowling 

Most. S rodinami jsme vydali do Mostu 

zahrát si bowling. Měli jsme zarezervované 

tři dráhy. Děti se učily jak správně držet a 

házet koulí. Pro některé to byla první 

zkušenost s touto sportovní aktivitou. Hrálo 

se hlavně pro zábavu, ale projevila se i 

zdravá soutěživost. Na zpáteční cestě nás 

potěšil pan řidič autobusu, který nás svezl 

zadarmo. Dobří lidé stále ještě existují.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Tvoříme z pryskyřice 
5. 2. 2019  

 

Dne 5. 2. 2019 proběhla v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ spontánní akce 

s názvem „Tvoříme z pryskyřice“, na které si uživatelé služby mohli k blížícímu se svátku sv. Valentýna 

vyrobit dárečky z křišťálové pryskyřice. Na výrobu jsme použili „zatékavou“ pryskyřici, což je název pro 

průhlednou epoxidovou a polyesterovou pryskyřici, která se hodí zejména na výrobu šperků a drobných 

dekorací. Skládá se ze dvou složek, které se ředí 3:1. Každý účastník si vybral motiv, který vlepil do 

připraveného přívěsku. Po naředění materiálu jsme nanesli hmotu na šperk a nechali zaschnout do 

druhého dne. Uživatelům se práce líbila, přestože byla náročná na přesnost a trpělivost. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Dot Painting 
27. 2. 2019  

 

V našem nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež 

„Vulkán“ jsme si v únoru 

vyzkoušeli novou techniku, 

která se jmenuje 

„Tečkování“ tzv. „Dot 

Painting“, původní umění 

australských Aboriginců. 

Na tečkování je fascinující, 

že přestože používáte jednu 

a tu samou techniku, 

vzniknou tak odlišná a 

nádherná díla.  

Nemusíte umět malovat a nepotřebujete ani žádný talent. K naší technice nám posloužily oblázky, 

na které jsme malovali mandaly a různé abstraktní obrázky.  

Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 

 
Co si obléknout, když… 
7. 2. 2019  

 

„Co si obléknout když…“ tak znělo téma, které jsme připravili pro naše uživatelky. 

Poradili sme, jak se obléknout na pracovní přijímací pohovor, nebo na společenskou akci. 

Na přijímací pohovor volíme vhodné barvy, žádné výstřední oblečení s hlubokým výstřihem.  

Použít jemný parfém, decentní make-up a doplňky.  

Na společenskou akci se oblékneme do výraznějších barev, může být silnější parfém i make-up. 

Vždy platí mít čistou obuv, vlasy, nehty.  

Na odpolední procházku s dětmi volíme pohodlné oblečení – rifle, tenisky, tričko apod. 

Uživatelky jsme inspirovali fotografiemi z internetu. 
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Start jarní sezóny se neúprosně blíží! K prvnímu mistrovskému zápasu, konkrétně 23. 3. 2019, vyjíždí tým 

Obrnic do Klášterce nad Ohří, čas výkopu byl stanoven na 15:00 hod. Právě jarem, začíná honba za každým 

cenným bodem, který by mohl pomoci každému týmu. Pouze prvních šest týmů má jistotu, že se v soutěži 

udrží, všechny ostatní týmy by měly sestupovat do nižší soutěže.  

V zimní přípravě odehrál obrnický fotbalový tým několik přátelských utkání. 

TJ Sokol Obrnice 0:6 Mostecký fotbalový klub U17+18 

TJ Sokol Černiv 2:4 TJ Sokol Obrnice 

TJ Sokol Bečov 2:4 TJ Sokol Obrnice 

Poslední generálkou bude zápas s TJ Baník Březenecká Chomutov, který odehrají Obrnice na umělé trávě 

v Chomutově 17. 3. 2019. 

Rozpis zápasů jaro 2019 1. A třída skupina „B“ 

14. So 23.03.15:00 Klášterec - Obrnice 

15. So 30.03.10:30 Obrnice - Domoušice 

16. Ne 07.04.16:30 Spořice - Obrnice 

17. So 13.04.10:30 Obrnice - Postoloprty 

18. So 20.04.17:00 Sokol Březno - Obrnice 

19. So 27.04.10:30 Obrnice - Havran Kryry 

20. So 04.05.15:00 Bílina - Obrnice 

21. So 11.05.10:30 Obrnice - Ledvice 

22. So 18.05.17:00 Vroutek - Obrnice 

23. So 25.05.10:30 Obrnice - Ervěnice 

24. So 01.06.17:00 Údlice - Obrnice 

25. So 08.06.10:30 Obrnice - Podbořany 

26. So 15.06.17:00 Kopisty - Obrnice 

Časy zápasů se mohou měnit. 

 (ZasJa) 
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TP/OSP 

 
Hledáme zaměstnání 
 
Pro uživatele služeb, kteří mají zájem  
o zaměstnání a nemohou je nalézt, 
připravujeme prezentaci firem, které 
nabízejí volná místa.  
Se zájemci se sejdeme v poradně dne  
7. 3. 2019 ve 14: 30 hodin. 
 
Regionální veletrh pracovních příležitostí 
 
Dne 26. 3. 2019 od 11:00 hodin se  
v Mostě opět koná Regionální veletrh 
pracovních příležitostí 2019. Naše služba 
TP se veletrhu zúčastní, a stejně jako 
minulý rok budeme připraveni zájemce  
o tuto akci doprovodit.  
 

 
NZDM 

 
Turnaj ve fotbalu 
 
6. 3. 2019 budeme v našem klubu pro děti 
a mládež „Vulkán“ pořádat turnaj ve 
fotbalu. Myslíte si, že právě váš tým je 
nejlepší? Tak přijďte a ukažte se! Hrát se 
bude v pětičlenných týmech.  
Akce začíná od 16:00 hodin. 
 
Henna 
 
Na 12. 3. 2018 jsme se rozhodli uspořádat 
další „tattoo“ akci, neboť všechny 
předchozí se u uživatelů setkaly s velice 
příznivými reakcemi. Začínat budeme jako 
obvykle od 16:00 hodin. 
 

 
FIFA 2019 
 
19. 3. 2018 uspořádáme v klubu turnaj ve 
fotbalovém simulátoru FIFA 2019. Turnaj 
se odehraje na konzoli Playstation 4. 
Systém turnaje se určí podle počtu 
přihlášených lidí. Uzávěrka přihlášek bude 
v 15:00 hodin. 
 
 

SAS 
 
Výroba masek 

Dne 5. 3. 2019 si přijďte vyrobit do herny 

SAS masku. Každý si může zkusit vyrobit 

masku dle libosti. V případě potřeby Vám 

rádi pomůžeme. 

Hrajeme hry venku 

Jaro je za dveřmi, tak si dne 14. 3. 2019 
půjdeme užít teplé počasí ven. Zahrajeme 
si nějaké hry nebo si můžeme jen tak 
užívat přírodu. 

Jarní tvoření 

21. 3. 2019 se můžete zastavit u nás  

v ambulanci SAS. Budeme kreslit obrázky  

s jarní tématikou. 

Sázení osení 

28. 3. 2019 budeme sázet osení, které 

můžete využít na Velikonoce. Za měsíc z 

něj vyroste travička, která bude krásnou 

ozdobou. Rádi Vám s tím pomůžeme.
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Tip do kina: 

Zelená kniha  

v kinech od 7. 3. 2019 

130 MIN / Drama / Komedie / Road movie 

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony 

„Pysk" Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi 

newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže 

vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský 

klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® 

Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a 

bodyguarda na turné po divokých státech 

amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne 

moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje 

svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. 

Don je jeho protikladem: kultivovaný génius 

jemných mravů a pevných zásad. Aby společně 

překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví 

muži najít cestu skrz předsudky a humorné 

přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala 

tři Zlaté glóby. Režisér Peter Farrelly (Blbý a 

blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary 

je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a 

natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších 

filmů roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip na kulturní akci a volný čas: 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 
v březnu roku 2019 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. 03. 2019 Výroba masek 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

06. 03. 2019 Turnaj ve fotbalu 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 03. 2019 Bezplatná právní poradna 13:00 – 15:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

07. 03. 2019 Hledáme zaměstnání 14:30 – 17:00  NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

12. 03. 2019 Henna 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 03. 2019 Tvoříme šperky 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 03. 2019 Hrajeme hry venku 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

19. 03. 2019 Turnaj v šipkách 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 03. 2019 Jarní tvoření 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 03. 2019 Bezplatná právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

21. 03. 2019 Jarní tvoření 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

26. 03. 2019 Regionální veletrh pracovních příležitostí 11:00 – 15:00 Cascade Pro uživatele TP/OSP 

26. 03. 2019 „Kuriozity a zajímavosti“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 03. 2019 Co máš v hlavě? 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

28. 03. 2019 Sázení osení 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

každé pondělí  Hudebně-taneční kroužek 14:30 – 17:00 NV 206 Pro veřejnost 

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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