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

 
Dáreček na Den matek 

07. 05. 2019  

 

Tento den proběhla dle měsíčního plánu akcí rukodělná akce. 

Účastníci vyráběli přáníčka pro své maminky a babičky. Měli 

možnost vybrat si jednu ze tří variant šablon. K výrobě 

přáníček použili šablony, které obkreslili a následně vystřihli. 

Vystřižené části se dále lepily na barevný podklad (čtvrtka). 

Nakonec květiny dozdobili korálky. Tento typ práce je ideální 

na procvičování pečlivosti, jemné motoriky, přesnosti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz


Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 

 
www.ocss.cz 

 

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

 
„Smejvák“ 

22. 05. 2019  
 

  

Dne 22. 5. 2019 se v NZDM „Vulkán“ konala dle měsíčního plánu výtvarná akce „Smejvák“. Na bílou čtvrtku 

si účastníci nakreslili klovatinou (tekutým lepidlem, které po zaschnutí zůstává průhledné) libovolný motiv 

obrázku. Po zaschnutí klovatiny, obrázek plošně vybarvili suchými křídami dle své fantazie. Následně se 

omyl pod tekoucí vlažnou vodou. To, co se nakreslilo klovatinou, pak po omytí zůstalo bílé a zbytek, zůstal 

barevný. Jedinečný způsob, jak uvolnit svoji kreativitu, hravost a rozproudit fantazii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šperkování 
29. 05. 2019 

 
 

 Poslední květnovou středu jsme 

v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 

„Vulkán“ věnovali tvorbě šperků a ozdob 

nejrůznějšího typu – přívěšky na klíče, 

řetízek, tašku, ale též náušnice. Zapojily se 

spíše naše uživatelky a rukodělnou činnost 

si moc užívaly, přestože šlo často o velmi 

složitou, jemnou práci. Šperky si poté 

mohly odnést domu a dělat s nimi  

v Obrnicích „parádu“.  
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Jarní slunce 
02. 05. 2019 

 
Dne 2. 5. 2019 se v herně SAS konala akce „Jarní Slunce 

(výroba)“. Každý si mohl vybarvit pomocí temper nebo 

pastelek malé Slunce. Následně si každý nakreslil větší 

Slunce na papír A3, které si také samozřejmě mohl vybarvit. 

Pomocí žlutého barevného papíru se pak lepily paprsky.  

Na závěr se přidělala mašlička, aby se Slunce mohlo 

pověsit. 

 

 
Soutěžní odpoledne 
09. 05. 2019 

 

Další čtvrtek 9. 5. 2019 byla pro rodiny s dětmi připravena akce „Soutěžní 

odpoledne venku“. S rodiči a dětmi jsme se shromáždili před SAS. Děti dostaly za 

úkol nejprve sesbírat 10 pampelišek. Poté dostaly za úkol přinést pět šišek. Další 

disciplína byla hod na cíl pomocí šišek. Jako poslední soutěžní úkol byl připraven 

krátký běh. Vyhodnotili se výsledky a všechny děti byly odměněny za snahu. Na 

závěr jsme si zahráli bingo o další ceny. 

 

Kreativní hodinka 
16. 05. 2019 

  
Dne 16. 5. 2019 se konala z důvodu špatného počasí náhradní akce „Kreativní hodinka“. Děti nakreslily na papír A3 

horu Říp. Dále měly za úkol vystřihnout z časopisů a nalepit kolem hory Říp vše, co vidí kolem sebe.  

Na konec vznikla krásná koláž z nalepených i nakreslených obrázků. Děti velice dobře 

spolupracovaly při vytváření koláže. (Foto na vedlejší straně) 

 

Magnetky a korálky 
23. 05. 2019 
 

Tento den si děti navlékaly korálky a vytvořily si krásné náhrdelníky. Někteří si vybrali 

korálky s písmeny a složily si celé jméno. V druhé části jsme se věnovali výrobě magnetů. 

Každý si mohl vybrat tvar a dekoraci, ale skoro všichni si vyrobily srdíčkové. 
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Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
 

Den matek 
16. 05. 2019  

 

Pro naše uživatele jsme připravili tvoření ke Dni matek, které jsme spojili se zajímavou a užitečnou přednáškou s 

informacemi o novele insolvenčního zákona, který vyjde od 01. 06. 2019. Při této debatě si uživatelé zkrášlovali 

ubrouskovou technikou květináče donesené z domova. Nejvíce práce zabralo vystřihování ubrousků a lepení. Své 

výrobky si uživatelé odnesli domů. Uživatelé byli velmi spokojeni a přednáška měla velký úspěch. 

 

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz


Fotbal v Obrnicích 
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Muži „A“ 

 
Obrnice nedokázaly navázat na dobrý start do jarní části sezóny  

a od příští sezóny budou již určitě hrát pouze 1. B třídu.  Můžou za to faktory, které se 

bohužel ovlivnit nedají, např. zranění nebo práce, ovšem jsou tu i faktory, které se ovlivnit 

dají, tím nejdůležitějším je tréninková morálka, která jde ruku v ruce s fyzickou 

připraveností fotbalistů. Opět se potvrdilo, že bez tréninků není možné udržet herní kvalitu 

po celou sezónu na úrovni, která je konkurenceschopná. 

Sobota 4. 5. 2019 15:00 

FK Bílina - TJ SOKOL Obrnice 5:2 (1:1) 

Sobota 11. 5. 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – SK Viktorie Ledvice 2:5 (0:1) 

Sobota 18. 5. 2019 17:00 

FK Vroutek - TJ SOKOL Obrnice 9:4 (4:1) 

Sobota 25. 5. 2019 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – SK Ervěnice - Jirkov 1:9 (0:3) 

 
Muži „B“ 
 
Neděle 5. 5. 2019 17:00 

TJ Kopisty B - TJ SOKOL Obrnice B 3:1 (0:1) 

Sobota 11. 5. 10:30 

TJ SOKOL Obrnice B – FK Havraň, z. s. 16:6 (7:2) 

Sobota 18. 5. 2019 17:00 

TJ Sokol Háj – TJ Sokol Obrnice B 5:0 (kontumačně) 

Sobota 25. 5. 2019 14:30 

TJ Sokol Obrnice B – FK Bílina 3:4 (1:2) 

(ZasJa) 
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Kultura a volný čas 
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Tip do kina: 

Brankář 
 
v kinech od 13. 6. 2019 

Režie: Marcus H. Rosenmüller 

Žánr: drama, životopisný, romantický, sportovní 

Brankář přináší dramatický životní příběh 

legendárního fotbalisty Manchester City Berta 

Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil 

navzdory svému německému původu. Příběh 

muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého 

života Margaret, a díky svým výjimečným 

schopnostem a vytrvalosti se dokázal z 

nenáviděného „nácka“ stát britským národním 

hrdinou. Bert Trautmann se narodil v Německu v 

roce 1923 a během války se jako výsadkář aktivně 

zapojil do bojů. Ke konci války byl zajat britskými 

vojáky a držen v táboře, kde si všimli jeho talentu. 

Navzdory počáteční nenávisti fanoušků působil v 

týmu Manchesteru v letech 1949 až 1964. Zlom v 

jeho kariéře přišel v roce 1958 ve finále 

Anglického poháru, kdy pro svůj tým vybojoval 

vítězství, když dohrál zápas navzdory život 

ohrožujícímu zranění. On a jeho životní láska 

Margaret ale musí čelit i dalším ranám osudu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://dokina.tiscali.cz/film/brankar-11860655 

Tip na kulturní akci a volný čas: 

Den magistra Edwarda Kellyho 
 
15.6.2019 10:00 - 18:00, hrad Hněvín 

Zveme Vás na tradiční městskou akci sahající 

svými kořeny až do středověku - Den magistra 

Kelleyho. Akce začíná jako obyčejně stezkou pro 

děti kolem Hněvína a končí slavným útěkem 

šarlatána Kelleyho z hradu. Dobrou tradicí je též 

lanové centrum, ukázky sokolnictví či 

alchymistické pokusy. Objednán je též kat 

Muschwerk. Chybět nemohou stánky s 

občerstvením či řemeslnými výrobky. To vše 

zasazené do malebného prostředí našeho 

romantického hradu.  Letošní pohádkou je Kocour 

v botách od 14:00. 

Přijďte se pobavit s celou rodinou. 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/den-magistra-

edwarda-kelleyho/a-11670/p1=61009 

 

Den na Šibeníku 
 

Jedná se o akci při příležitosti otevření lanového 

centra a rozhledny. Program bude probíhat i na 

workoutovém hřišti a ve skateparku, kde budou 

připraveny exhibice nejrůznějšího druhu. V 

neposlední řadě bude přichystána zábavná stezka 

Střediska volného času, skákací atrakce či 

horolezecká stěna. Akce pro celou rodinu na celý 

den. Hlavní program 10 - 13 hodin. 

 

Kdy: 28. 6. 2019 

Kde: FUNPARK 3D bludiště/rozhledna 

Adresa: 

FUN!PARK 

3D bludiště/rozhledna  

park Šibeník 

 
Zdroj:https://www.mesto-most.cz/den-na-sibeniku/a-

12297/p1=61009
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Připravované akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 
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TP/OSP 

 
Co udělat pro své zdraví 
 
Dne 20. 06. 2019 je pro uživatelé našich 
služeb připravena přednáška „ Co udělat 
pro své zdraví“ od 14:30 hod. Uživatele 
budeme informovat, jak je důležité se 
starat a pečovat o své tělo a zdraví. 
 
Stánek TP 
 
Od června 2019 bude možné opět naší 
službu TP oslovit u stánku a to  2x týdně v 
úterý a čtvrtek od 13 – do 16 hodin. 
Najdete nás u pošty a na dětském hřišti na 
Velkém sídlišti.  
 
Insolvence 
 
Od 01. 06. 2019 vstupuje v platnost novela 
insolvenčního zákona. Bližší informace 
budou předány ve službě OSP  
(Nová výstavba 198). 
 

 
 

NZDM 
 
Origami 
 
5. 6. 2019 budeme v klubu vyrábět 
originální origami v podobě žabiček, které 
i sami hopkají. Možná budou připraveny i 
další varianty, tak se nechte překvapit a 
přijďte mezi nás.  Akce začíná od 15:00 
hodin. 
 
 

Netradiční olympiáda 
 
26. 6. 2019 pořádáme v NZDM „Vulkán“ 
netradiční olympiádu. Připraveny budou 
různé zábavné disciplíny, které osvěží tělo 
i ducha. Těšíme se na Vás od 16:00 hod. 
 
 

SAS 
 
Změny v insolvenčním zákoně 

Přednáška byla přesunuta na 3. 6. 2019 od 
14:00 hod. Přijede odborník z Agentury 
pro sociální začleňování. Řekneme si něco 
o nastávající změně v insolvenčním 
zákoně. Povíme si, co nás čeká nového od 
1. června 2019. Přednáška bude probíhat 
v NZDM. 

Výlet do Jungle Arény 

Dne 13. 6. jsme si pro vás připravili výlet 
do Jungle arény Most. Pro děti je 
připravené zábavné centrum plné různých 
atrakcí, jako jsou například prolézačky, 
skluzavky a jízda v autíčkách.  

Prezentace služby na malém sídlišti 

20. 6. se můžeme vidět na malém sídlišti, 

kde budeme prezentovat službu SAS 

široké veřejnosti. 

Kemp Červený Hrádek 

Od 21. 6. do 23. 6. nás čeká dlouho 
plánovaný víkendový pobyt pro rodiny s 
dětmi v kempu Červený hrádek. Program 
bude zajištěn na celý víkend. Rodiny 
budou vybrány metodikem OCSS. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 
 
v červnu 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. 06. 2019 Origami 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

03. 06. 2019 Změny v insolvenčním zákoně 14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele služby SAS 

12. 06. 2019 Dárečky na Den otců 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 06. 2019 Jungle Aréna 13:00 – 17:00 Most Pro uživatele služby SAS 

19. 06. 2019 Den trpaslíků 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 06. 2019 Prezentace služby SAS 13:00 – 17:00 
Malé 

sídliště 
Pro veřejnost 

21. – 23. 06. Kemp Červený Hrádek upřesníme Jirkov Pro uživatele služby SAS 

20. 06. 2019 Co udělat pro své zdraví? 14:30 – 17:00  NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

25. 06. 2019 Objevy, které změnily svět 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 06. 2019 Netradiční olympiáda 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 06. 2019 Loučení se školou 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 06. 2019 Výroba dárků na vysvědčení 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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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! Volně ke stažení na http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/ 
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