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

 
Můj ostrov 
03. 04. 2019  

 

 3. 4. 2019 jsme v nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež 

"Vulkán" pořádali akci s názvem 

„Můj Ostrov“. Každý uživatel si 

mohl nakreslit svůj vlastní ostrov, 

u kterého se musel rozmyslet 

nad tvarem, v jakém podnebí je 

umístěný, jak se bude ostrov 

jmenovat a mnoho dalších 

vlastností. Tato akce vedla 

uživatele k zamyšlení se nad tím, 

co je pro ně v životě důležité. 

 
 

 
Velikonoční dílna I. a II. 

10. 4. a 17. 4. 2019 
 

 
  

První dvě dubnové středy roku 2019 mohli 

uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež „Vulkán“ vyrábět nejrůznější 

připomínky blížících se Velikonoc. Ať se již 

jednalo o symbolické slepičky, díky kterým 

mají hodovníci plné ošatky, čápy, kteří jsou 

symboly všeobecného štěstí a nového života, 

nebo originální zájíčky, pro jejichž tvorbu byly 

použity staré plechovky, čímž tvůrci přispěli 

k celosvětovému snažení recyklovat  

a nevyhazovat zdánlivě nepotřebné věci. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Přednáška – Velikonoční tradice 
04. 04. 2019 

 
První dubnový čtvrtek proběhla interaktivní 

přednáška na téma Velikonoční tradice. 

Přednáška probíhala v herně na interaktivní 

tabuli. Uživatelé se dozvěděli, jaké tradice se 

dodržují na Velikonoce (barvení vajíček, pletení 

pomlázky, pečení beránka, hodování….). Dále 

jsme si dlouho povídali o historii, která je 

spjatá s Ježíšem. Předávali jsme si zkušenosti s 

velikonočními recepty. Děti si mezitím zdobily 

vajíčka, která si odnesly domů.  

Výroba papírových kuřátek a zajíčků 
11. 04. 2019 

 
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 proběhla akce „Výroba papírových kuřátek a zajíčků“. 

Nadále se pokračovalo ve velikonoční tématice – V tento den se z 

polystyrenových vajíček tvořila kuřátka. Děti si poté mohly ještě vybarvit 

velikonočního zajíčka tištěného na čtvrtkách.  

Velikonoční setkání 
18. 04. 2019 

 
 18. 4. proběhla jedna z největších akcí, a to 

Velikonoční setkání. Velikonoční dílna byla v SAS 

otevřena již od 9.00 hodin. Rodiny s dětmi měly 

možnost vyrobit mnoho velikonočních produktů. 

Kluci asistovali při pletení pomlázky a zároveň se 

učili, jak se taková pomlázka plete. Rodiče vyráběli 

velikonoční věnce z papíru. Všichni se poté vystřídali 

u barvení vajíček. Vajíčka se barvila pomocí 

gelových barev nebo se lepily speciální samolepky. 

Všichni odcházeli s mnoha velikonočními výrobky, které si sami vyrobili, a samozřejmě největší radost měly děti. 

Akce byla velmi úspěšná, dohromady se vystřídalo na Velikonočním setkání 48 osob. 
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Nová spolupráce SAS s SPC Most 
 

V měsíci květnu rozjíždíme novou spolupráci s právě otevřeným speciálně pedagogickým 
centrem v Mostě, které nám nabídlo spolupráci. Speciálně pedagogické centrum Most 
poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími 
potřebami v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Pokud byste měli zájem o služby, které 
centrum nabízí nebo se jen chtěli dozvědět více, navštivte službu SAS. Více se dozvíte také 
na stránkách https://spc-most.cz/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 

 
Den Romů 
09. 04. 2019  

 

S uživateli jsme dne 9. 4. 2019 v prostorách poradny společně oslavili Den Romů. 

Uživatelé byli seznámeni s historií Romů, připomněli jsme si romské tradice, romskou vlajku 

a představili významné osobnosti z řad Romů. Romská hymna a romské písně nám zazněly 

prostřednictvím PC. Při kávě a čaji jsme si povídali, o životě Romů dnes.  

Velikonoce 
18. 04. 2019  

 

Dne 18. 4. 2019 jsme se s uživateli našich služeb setkali při příležitosti velikonočních svátků.  

Povídali jsme si o tomto významném křesťanském svátku, jaké jsou velikonoční symboly. 

Většina uživatelů zná jen symbol beránka, vajíčka a pomlázku Velikonoce však symbolizují 

také např. kočičky, kříž, nevěděli. Uživatelé hovořili o tradicích Romů, které se bohužel už 

nedodržují, pouze se barví vajíčka, někteří pečou beránka nebo mazance.   

Při příjemném povídání jsme si společně obarvili vajíčka. 
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Muži „A“ 
 

Šest zápasů, pět výher. Hráči Obrnic hrají v jarní části sezony zatím výborně. Dokázali na 

svém hřišti porazit velmi silné Domoušice, vyhrát proti neoblíbenému soupeři z Března a 

také si připsat dvě „povinné“ výhry proti papírově slabším soupeřům z Postoloprt a Kryr. O 

vítězství v Klášterci jsme Vás již informovali v minulém čísle. Obrnice se momentálně v 1. A 

třidě nacházejí na 9. místě. Jelikož se stále neví, kolik týmů bude nakonec sestupovat, tak 

musejí Obrnice stále hrát naplno, dokud existuje teoretická šance na záchranu. Do konce 

jarní sezóny zbývá ještě sedm zápasů. 

 

Sobota 30. 3. 2019 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Sokol Domoušice 5:2 (1:1) 

STŘELCI: 9. Kadlec Adam, 48. Kadlec Adam, 57. Mentlík Ondřej, 72. Kadlec Adam, 79. Pyskatý Jan - 10. 

Exner Pavel, 52. Liška František 

Neděle 7. 4. 2019 16:30 

1. FC Spořice - TJ SOKOL Obrnice 10:0 (4:0) 

Sobota 13. 4. 2019 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - FK Postoloprty 5:3 (3:2) 

STŘELCI: 20. Bohó Jan, 21. Bohó Jan, 40. Mentlík Ondřej (pen.), 61. Bohó Jan, 80. Mentlík Ondřej (pen.) - 1. 

Schöpp Jakub, 5. Fridrich Aleš, 63. Hascear Ghita-Decian 

Sobota 20. 4. 2019 17:00 

TJ Sokol Březno - TJ SOKOL Obrnice 1:2 (0:0) 

STŘELCI: 86. Rezek David - 54. Bohó Jan (pen.), 79. Ďurčo Denis 

Sobota 27. 4. 2019 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - SK HAVRAN Kryry 5:1 (2:0) 

STŘELCI: 5. Kadlec Adam, 43. Kadlec Adam, 70. Mentlík Ondřej, 71. Kadlec Adam, 82. Kadlec Adam - 87. 

Toth Petr 

 (ZasJa) 
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Tip do kina: 

Aladin 

v kinech od 23. 5. 2019 

Režie: Guy Ritchie 

Žánr: dobrodružný, fantasy, muzikál 

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím 

pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a 

cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je 

dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film 

režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového 

přístavního města Agrabahu vnese svižnou a 

strhující akci. Ve snímku Aladin září Will 

Smith jako bombastický džin, Mena Massoud jako 

okouzlující zlodějíček Aladin, Noami Scott jako 

krásná a cílevědomá princezna Jasmína, Marwan 

Kenzari jako mocný černokněžník Jafar, Navid 

Negahban jako starostlivý sultán, Nasim 

Pedrad jako nejlepší kamarádka a spojenkyně 

princezny Jasmíny Dalia, Billy Magnussen jako 

krásný, leč arogantní nápadník princ Anders, 

a Numan Acar jako Hakim, Jafarův pobočník a 

kapitán palácové stráže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://dokina.tiscali.cz/film/aladin-12101996 

 

Tip na kulturní akci a volný čas: 

Povídání s …A. Panenkou a K. Dobiášem 
 
Dne 13. května 2019 se v Patokryjích uskuteční  
od 18:00 hodin beseda s bývalými fotbalisty 
Československé republiky Antonínem Panenkou a 
Karolem Dobiášem.  
 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/povidani-s-a-

panenkou-a-k-dobiasem/a-12269 

 

II. farmářské slavnosti + Pivní slavnosti 

 

Jarní farmářské slavnosti. V parku vedle 

magistrátu proběhne prezentace Gastrotechno 

Group – škola vaření. Ve 4 vstupech ukázka 

vaření, bude vyhlášena soutěž o poukaz na kurz 

vaření. V této klidové zóně bude i stánek se 

zmrzlinou – novinka ICEroller – kterou připraví 

přímo před hostem, stánek s malováním na 

obličej. Na komunikaci vedle parku bude 

odpoledne probíhat akce ELEKTROWIN – 

nafukovací atrakce pro děti i dospělé zaměřené 

na třídění elektroodpadu. 

 

 

Kdy: 

11. 5. 20019 

Kde: 

1. náměstí Most 

Podrobný program najdete na stránkách města 

Mostu. 

 

Zdroj:https://www.mesto-most.cz/ii-farmarske-

slavnosti-43-pivni-slavnosti/a-11660
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TP/OSP 
 
Den matek 
 
K oslavě ke Dni matek se s uživatelkami 
sejdeme 16. 5. 2019 v 14:30 hodin v 
poradně.   
K této příležitosti si mohou vyrobit 
drobnou dekoraci. 
 
Mějte to pod kontrolou 
 
S uživatelkami se sejdeme dne 25. 5. 2019, 
abychom je informovali, jak je důležité 
samovyšetření prsů. 
Přijďte do Poradny v 14:30 hodin. 

 
NZDM 

 
Dárečky na den matek 
 
7. 5. 2019 budeme v klubu vyrábět 
dárečky pro naše drahé matičky. Přijďte a 
udělejte dárkyni Vašeho života 
radost.  Akce začíná od 15:00 hodin. 
 
Špekáček na tácek 
 
14. 5. 2019 uděláme na našem tábořišti 
oheň a společně si na něm s našimi 
uživateli, pokud si přinesou vlastní buřtíky 
nebo klobásky, opečeme nějaké dobrůtky. 
Akce začíná v  16:00 hodin. V případě 
špatného počasí se akce přesune na jiný 
den. 

 
Květen – lásky čas 
 
15. 5. 2019 v klubu NZDM budeme pro 
své milované vyrábět dárečky. Přijďte a 
udělejte své milé či milému radost. Akce 
začne v 16:00 hodin. 
 
 

SAS 
 
Soutěžní odpoledne venku 

Přijďte 9. 5. 2019 si s námi zasoutěžit o 
zajímavé ceny. Bude pro vás připraveno 
zábavné soutěžní odpoledne pro děti. 

Prezentace služby na malém sídlišti  

16. 5. 2019 se můžeme vidět na malém 
sídlišti, kde budeme prezentovat službu 
SAS široké veřejnosti.  

Výlet na Ressl 

23. 5. 2019 se uskuteční výlet na Ressl v 

Mostě. Projdeme se v přírodě a uděláme si 

zastávku na dětském hřišti. Už se na vás 

těšíme. 

Přednáška – změny v insolvenčním 

zákoně 

Dne 30. 5. 2019 si řekneme něco k 
nastávající změně v insolvenčním zákoně. 
Povíme si, co nás čeká nového od 1. 
června 2019. Pro děti bude připraven 
zábavný program. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 
 
v květnu 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 

02. 05. 2019 Jarní Slunce (výroba) 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

07. 05. 2019 Dáreček na Den matek 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 05. 2019 Soutěžní odpoledne venku 14:00 – 16:00 
Velké 

sídliště 
Pro uživatele služby SAS 

14. 05. 2019 Špekáček na tácek 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

15. 05. 2019 Květen lásky čas 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

16. 05. 2019 Den matek 14:30 – 17:00  NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

16. 05. 2019 Prezentace služby na malém sídlišti 13:00 – 17:00 
Malé 

sídliště 
Pro uživatele služby SAS 

22. 05. 2019 Smejvák 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

23. 05. 2019 Výlet na Ressl 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

25. 05. 2019 Mějte to pod kontrolou 14:30 – 17:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

29. 05. 2019 Šperkování 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 05. 2019 
Přednáška  

změny v insolvenčním zákoně 
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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