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Úvodní slovo 
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

v úvodu našeho měsíčníku opět přinášíme výběr z toho, co nám minulý měsíc dal i vzal. Za inspiraci  

a ulehčení práce s výběrem děkujeme Ivanu Lamperovi z Respektu. Takže jdeme na to! 

Staropramen se stal sponzorem české fotbalové reprezentace. Pro podezření ze sexuálního zneužívání 

nezletilých postavilo českobudějovické biskupství mimo službu faráře z vikariátu Sušice-Nepomuk. Uplynulo 

20 let od vstupu České republiky do NATO. V plzeňské nemocnici zemřela na infarkt královna romského 

popu Věra Bílá. Nezaměstnanost klesla na 3,2 procenta. Chomutov chce vykupovat byty, využije je jako 

sociální bydlení. Na konferenci u příležitosti Světového dne spánku vědci oznámili,  

že dostatečný a kvalitní spánek je prevencí před infekcemi, nádory a obezitou a snižuje riziko onemocnění 

Alzheimerovou chorobou. Nastal čas přezout gumy na letní sezonu. V Brně na hlavním nádraží se srazily 

dva vlaky.  

Heslem 21. Ročku Mezinárodního festivalu o lidských právech se stalo „Bezpečná blízkost“. Premiér Andrej 

Babiš se v USA setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Češi se podle posledních dat 

dostávají z dluhových pastí, počet skončených exekucí převyšuje ty zahájené. Lev držený  

v soukromém kotci v obci Zděchov zabil svého majitele. Přivolaná policie na místě zastřelila jak lva,  

tak těhotnou lvici, která byla v oploceném výběhu s ním. O celých 14 dní dříve přišla pylová sezona.  

 

Kladno již není ghetto, rozhodl Středočeský kraj a zrušil zákaz vyplácení dávek na bydlení. Opět padaly 

teplotní rekordy. Na některých místech České republiky bylo naměřeno i 19 stupňů Celsia. Za účasti 

pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky skončila ve Vatikánu schůzka vrcholných zástupců 

katolické církve věnovaná problému sexuálního zneužívání dětí i dospělých kněžími. Papež František  

označil duchovní, kteří znásilňující děti, za nástroj Satanův. 

Zimu vystřídalo jaro. Vypršel termín pro podání kandidátních listin do evropských voleb. Senátoři zamítli 

návrh prezidenta republiky, aby byl Aleš Gerloch jmenován ústavním soudcem. Průměrná cena ojetých aut 

vzrostla na 266 tisíc korun. Experti zoologické zahrady ve Dvoře Králové oznámili,  

že se pokusí rozmnožit téměř vyhynulého nosorožce bílého severního, ačkoliv z tohoto živočišného druhu 

žijí na celém světě pouze dvě samice a žádný samec. Česko na Evropské radě podpořilo prosbu britské 

vlády o odklad odchodu Velké Británie z Evropské unie. Sopka Popocatépetl začala chrlit žhavé kameny. 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje zveřejnila o naší organizaci na svých webových stránkách 

článek. 

Přejeme Vám příjemné čtení a pěkné jarní počasí.



Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Henna 
12. 3. 2019  

 

Většina z nás se s hennou 

setkala na dovolené u moře, 

kde ji místní obyvatelé za 

menší poplatek aplikují na 

vaše tělo. Při tom není 

problém si hennu koupit a 

doma si nějaký jednoduchý 

obrázek na těle namalovat, při 

troše cviku zvládnete i 

složitější motiv. Mezi uživateli 

nízkoprahového zařízení 

Vulkán je tento druh 

zkrášlování  velice oblíbenou 

aktivitou, a proto jsme již dříve 

proběhlou akci zopakovali.  

Pro uživatele jsme připravili širší paletu vzorových šablon i barev . Někteří uživatelé využili své vlastní představivosti a 

vytvořili si originální dočasné tetování.  

Jarní tvoření 
19. 3. 2019 

 
  

Dne 19. 3. 2019 proběhla akce s názvem „Jarní 

tvoření“. Uživatelé klubu pro mladé zdobili 

rámečky vyrobené z klacíků podobným těm, 

které známe ze situací, kdy nám lékaři 

vyšetřují dutinu ústní. Každý rámeček si pak 

dozdobili dle své fantazie. Někteří použili 

jednoduché dozdobení za pomoci kresby fixy, 

někteří využili možnosti využít materiálů, 

které jsme pro ně vybrali – pěnovou hmotu, 

látky, barevné papíry a další. Jedinou 

podmínkou bylo, aby dílo mělo nádech jara. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Jarní tvoření 
14. 3. 2019 

 
Dne 14. 3. 2019 se původně měla konat 

akce „Hrajeme hry venku“, ale z důvodu 

špatného počasí jsme se přesunuli do 

ambulance SAS a vymysleli náhradní akci 

„Jarní tvoření“. Děti vyráběly motýly a 

květiny, které si mohly dát třeba jako 

výzdobu za okno. Používala se špejle a 

izolepa. Dále si mohly vyrobit jarního 

ptáčka s pomocí barevného papíru a 

temper, které si natřely na ruce a 

obtiskly jako křídla. Náhradní program 

se dětem i rodičům velice líbil a některé 

výrobky si odnesli domů. 

Malujeme na trička 
21. 3. 2019 

 

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se uskutečnila v SAS další kreativní akce. 

Každé dítě si namalovalo svůj jarní obrázek a častým motivem 

se staly kytky a sluníčka. Nejvíce se však těšily na to, až si 

každý vybere své tričko a dle vlastní fantazie si ho pomalují. 

Použili jsme k tomu speciální fixy na textil. Někdo jen kreslil, co 

ho napadne, někdo zase použil šablonu a někteří psali svá 

jména. Akce se všem moc líbila.   
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Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 

 
Mezinárodní den žen 
7. 3. 2019  

 

Dne 7. 3. 2019 jsme společně s našimi uživatelkami oslavili MDŽ. U kávy a drobného pohoštění jsme si 

povídaly, zda uživatelkám manželé v tento den nosí květiny. Dozvěděly jsme se, že dnes už nedostávají jen 

květiny, ale i hodnotnější dárek. Shodly jsme se, že v tento den si každá žena kytičku zaslouží. Uživatelky 

akci hodnotily kladně, ve společnosti přišly na jiné myšlenky a nemusely se trápit realitou, která na ně čeká 

doma.  

Exkurze – Botanická zahrada 
14. 3. 2019  

 

Dne 14. 3. 2019 jsme se s uživateli vypravili do lázeňského města Teplice na 

exkurzi do botanické zahrady. Zde jsme měli m ožnost vidět málo známé 

nebo neznámé tropické, exotické, okrasné květiny, stromy, keře.   

Exkurze byla velice zajímavá, všem se líbila a byli jsme spokojeni. 

Veletrh pracovních příležitostí 
26. 3. 2019  

 

Opět jsme se s uživateli dne 26. 3. 2019 vydali do Mostu na Regionální veletrh pracovních příležitostí. 

Veletrh se uskutečnil v hotelu Cascade. Společnosti a firmy nabízely zájemcům volná místa, předávaly 

informace, propagační materiály a letáčky. Uživatelé předávali firmám své životopisy. Doufají, že uspějí a 

budou zaměstnáni. 

Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 

 
Vítáme jaro 

21. 3. 2019  

 

Společně s uživateli jsme se prošli po 

celé obci, byla to dlouhá procházka s 

krásnými jarními teplotami  

16 stupňů Celsia. Všichni jsme se shodli 

na tom, že nadcházející období bývá 

velmi krásné, vše se nastartuje a rozvíjí 

se. Jak v přírodě, tak i v běhu firem a to 

s možností získání pracovního místa. 

Abychom se cítili fit, je důležité pro náš 

organizmus zvýšit zdroj vitamínů, 

dodržovat pitný režim a více se hýbat. 
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Muži „A“ 
 

K prvnímu zápasu vyjíždělo „áčko“ do Klášterce nad Ohří, jelikož Klášterec má hřiště v rekonstrukci,  

tak se hrálo na umělé trávě v Kadani. Obrnice měli co oplácet, však minulý rok, dostali od domácích 

pořádný výprask 2:6. Utkání začalo ve vysokém tempu, do první šance se v 6. minutě dostával Mentlík,  

když postupoval sám na brankáře, byl zezadu podražen, následovala červená karta a trestný kop.  

K zahrání trestného kopu se postavil kapitán hostí Jakub Zaspal, který ho neomylně poslal k pravé tyči  

a Obrnice tak vedli 0:1. Viditelně zaskočený Klášterec inkasoval o pár minut znova, když se po individuální 

akci a následné přihrávce Kadlece prosadil do prázdné brány Kraitl. Obrnice se poté snažili kontrolovat hru 

a domácí unavit. Bohužel ve 22. minutě došlo k nedorozumění obrany, kterého krásným lobem využil  

Škultéty a snížil tak na 1:2. Klášterec se po zbytek zápasu snažil vyrovnat, ale hrozil pouze z dlouhých 

nákopů a standartních situací, se kterými si obrana poradila, nebo je vychytal obrnický Šíla. 

Hosté bohužel nedokázali dotáhnout některé slibné situace a tak se o výsledek museli strachovat až  

do samého konce. Vysvobození přišlo až v 92. minutě, když se z hranice velkého vápna opět prosadil  

Jakub Zaspal a rozhodl o tom, že tři body si domů odvezou Obrnice.  

 

Sestavy 
 
FK Klášterec n.Ohří 
J. Gabrhel - M. Moravec , J. Holý , M. Zmrhal, J. Škultéty, J. Chvojka, J. Bauer ,D. Tancoš, M. Škultéty ©, 
M. Hofman, L. Mařík  
 
TJ Sokol Obrnice 
J. Šíla - R. Sedlecký, O. Mentlík (85. L. Havelka), A. Kadlec, J. Zaspal ©, M. Plaček, K. Kraitl (46. Z. Mašek) 
,S.Zaspal, P. Hendrych (60. J. Olexa), D. Ďurčo ,V. Zaspal  
 
ŽK: 33. L. Mařík , 77. M. Škultéty - 6. O. Mentlík , 30. R. Sedlecký , 46. J. Zaspal , 
70. S. Zaspal .ČK: 6. J. Chvojka . 
 

Střelci: 22. M. Škultéty - 7. J. Zaspal, 10. K. Kraitl , 92. J. Zaspal 
 

Muži „B“ 
 
TJ Sokol Obrnice 5:4 (1:1) Pen. 4:2 TJ Rozvoj Polerady 

Střelci: 12. Josef Guláš (pen.), 52. Bohó Jan, 60. Olexa Josef, 84. Olexa Josef - 9. Kobylák Ladislav, 54. 

Štolpa Petr, 69. Kobylák Ladislav, 82. Filip Cosmin 

 (ZasJa) 
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Kultura a volný čas 
 

 
www.ocss.cz 

 

Tip do kina: 

Shazam 

v kinech od 4. 4. 2019 

Délka: 130 minut 

Žánr: Akční / Dobrodružný / Komiks 

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho 

probuzení stačí jen trocha magie.  

V případě Billyho Batsona (Angel) stačí zvolat 

jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem 

protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči  

se zásluhou starého kouzelníka změní  

v dospělého superhrdinu Shazama (Levi).  

Shazam s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly 

si však uchovává duši dítěte a v dospělé verzi  

se pouští do všeho, co by dělal každý teenager, 

kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je! 

Umí létat? Má rentgenové vidění? Dokáže 

rukama vrhat blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce 

ze sociologie? Shazam se vydává otestovat 

hranice svých schopností s radostnou 

bezstarostností dítěte. Ale své schopnosti bude 

muset zvládnout rychle, aby mohl bojovat  

se smrtícími silami zla ovládanými  

Dr. Thaddeusem Sivanou (Strong). 

 

 

Zdroj: https://www.fdb.cz/film/shazam/160168 

 

Tip na kulturní akci a volný čas: 

Švestková dráha 

Dne 30. března 2019 bude v Mostě od 8:00 hodin 

zahájena nová sezóna víkendové turistické 

linky T4 Lovosice – Most na Švestkové dráze. 

Na trať vyjede mezi pravidelnými spoji 

mimořádný parní vlak. Zařazeny budou 

bufetový a čtyři historické vozy. 

 

Co svítí v noci na obloze 

Povídání a promítání o hvězdách, které můžeme 

vidět právě teď na obloze. Pro dospělé a děti  

od 7 let. 

 

Kdy: 

3.4.2019 15:30 

Kde: 

Planetárium Most 
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Připravované akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 
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TP/OSP 

 
Den Romů 
 
Dne 9. 4. 2019 společně s uživateli 
oslavíme Den Romů. Připomeneme si 
tradice a zvyky Romů, poslechneme 
romskou hudbu. Sejdeme se v poradně v 
14:30 hodin. 
 
Velikonoce 
 
Svátky jara jsou Velikonoce a tak zveme 
uživatele našich služeb dne 18. 4. 2019 do 
poradny, kde si mohou vyrobit velikonoční 
dekoraci. Svými výrobky si pak vyzdobí 
byt. 
 

 
NZDM 

 
Můj Ostrov 
 
3. 4. 2019 budeme v našem klubu pro děti 
a mládež „Vulkán“ pořádat akci s názvem 
„Můj Ostrov“. Každý uživatel si bude moci 
nakreslit svůj vlastní ostrov, bude se 
muset rozmyslet nad tvarem, v jakém 
podnební bude umístěný, jaké bude 
rozpoložení vody, jak se bude ostrov 
jmenovat atd. Akce začíná od 16:00 
hodin. 
 
Velikonoční dílna I. a II. 
 
Na 10. 4. 2019 a 17. 4. 2019 se pokusíme 
uplést si pomlázku, nabarvíme si společně 
vajíčka, budeme vystřihovat a malovat. 
Akce budou začínat vždy v 16:00 hodin. 

Jarní opékání 
 
30. 4. 2019 uspořádáme při příležitosti 
pálení čarodějnic táborák. Opékat budeme 
v areálu NZDM, začátek akce je 
naplánován na 16:00 hodin. V případě 
špatného počasí se akce přesune na jiný 
den. 
 
 

SAS 
 
Velikonoční tradice – přednáška  

Dne 4. 4. 2019 proběhne interaktivní 
přednáška na téma velikonoční tradice. 
Přednáška bude probíhat zábavnou 
formou, kde si děti i rodiče zasoutěží. 

Výroba zajíčků a kuřátek 

Přijďte 11. 4. do herny SAS vyrobit si 
krásnou dekoraci domů v podobě kuřátek 
nebo velikonočních zajíčků. 

Velikonoční tvoření  

18. 4. se vám budeme celý den věnovat. 
Naučíme vás plést pomlázku, různé 
techniky barvení vajíček a každý si bude 
moci nějaké odnést domů. S rodiči si 
můžeme popovídat o tradičních receptech 
na Velikonoce. 

Jarní procházka 

25. 4. si uděláme krásnou jarní procházku 

po okolí Obrnic. Závěrem si zahrajeme 

v Patokryjích na hřišti míčové hry. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 
 
v dubnu 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 

03. 04. 2019 Můj ostrov 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

04. 04. 2019 Velikonoční tradice – přednáška 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

09. 04. 2019 Den Romů 14:30 – 17:00  NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

10. 04. 2019 Velikonoční dílna I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 04. 2019 Výroba zajíčků a kuřátek 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

17. 04. 2019 Velikonoční dílna II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 04. 2019 Velikonoce 14:30 – 17:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

18. 04. 2019 Velikonoční setkání 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

24. 04. 2019 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 04. 2019 Jarní procházka 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

29. 04. 2019 Objevy, které změnily svět 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 04. 2019 Jarní opékání 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

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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