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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o. 

 
www.ocss.cz 

 
 

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

Podzimní dekorace 

09. 10. 2019 
 
 

Akce s názvem „Podzimní dekorace“ proběhla v prostorách NZDM Vulkán druhou říjnovou středu. 

Uživatelé si mohli vytvořit dekorativní svícny ze skleniček, které se ozdobily pomocí látky, přírodního lýka 

a podzimního listí. Dále jsme tvořili veselé lístečky z pěnové gumy, které jsme připevnili pomocí tavné 

pistole na kolíček a zakomponovali do malého květináče.  

Celý výrobek poslouží k zachycení fotografie či vzkazů. Uživatelé si tak mohli osvojit zajímavé výtvarné 

techniky, procvičit si fantazii a jemnou motoriku. Po celou dobu tvoření probíhala konverzace na různá 

témata, celá akce se nesla v přátelské atmosféře. 

  

http://www.ocss.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
 
Kdo si hraje, nezlobí 
15. 10. 2019 
 
 

Úterní odpoledne, 15. října 2019, jsme v našem nízkoprahovém zařízení „Vulkán“ uspořádali akci nazvanou 

„Kdo si hraje, nezlobí“. Pro její účastníky byl připraven blok her, který byl zaměřen na seznámení účastníků 

mezi sebou a jejich stmelení jako kolektivu. Osazenstvo bylo totiž tvořeno především novými uživateli.  

Ti měli na konci bloku možnost svoji novou zkušenost zhodnotit. 

Akci vnímali veskrze pozitivně. Hry, které si uživatelé vyzkoušeli, 

většina zažila poprvé, a tak si je o to více užili. 

Zdobení rámečků 

17. 10. 2019 
 
 

Ve středu, 17. října 2019, měli ti, kteří dorazili, možnost ozdobit si 

připravené rámečky na fotografie dle vlastních představ, a poté si 

nechat vytisknout vlastní fotografii, která do něj posléze byla 

vložena. O akci byl takový zájem, že jsme rozhodnuti ji někdy v 

budoucnosti zopakovat.  

http://www.ocss.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Kuriozity a zajímavosti 
„Den mrtvých“ 

30. 10. 2019 
 
V rámci cyklu „Kuriozity  

a zajímavosti“ proběhla ve středu, 

30. října 2019, v našem klubu 

tematická přednáška „Den 

mrtvých“. Naše zaměstnankyně 

Jana si připravila prezentaci o tom, 

jak tento svátek zaměřený na naše 

zemřelé milé probíhá v různých 

zemích na celém světě. 

Návštěvníkům akce nabídla k posouzení rozmanitost vnímání fenoménu smrti a jejího dopadu na pozůstalé 

– od smutku až po radost ze života a jeho pokračování v různých podobách. 

 

Tvoření – Dušičky a Halloween 

31. 10. 2019 
 

Poslední říjnový den, na který v angloamerických 

zemích připadá Halloween, jsme pro naše uživatele 

připravili tvorbu podzimních věnců. Uživatelé dostali 

k dispozici aranžovací polystyrenové věnce, různé 

stužky, skořápky od ořechů, atrapy dalších podzimních 

plodů a různé jiné dekorační prvky a mohli si dle své 

fantazie vytvořit výrobek, který zvelebí byt, nebo 

poslouží při návštěvě hřbitova, neboť na 2. listopad 

připadají Dušičky. Aby byl tento den ještě příjemnější, 

připravili jsme pro naše uživatele vynikající dýňovou 

polévku, kterou ti, kteří měli možnosti ji ochutnat, rádi 

pochválili. Více fotek naleznete na našem facebooku.  

  

http://www.ocss.cz/
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Olivín“ (SAS) 
 

Školní pomůcky pro děti 
celý říjen 

Služba SAS pokračuje v darování školních pomůcek. Za měsíce září a říjen 

jsme darovali pomůcky dohromady do 15 rodin. Finančním darem jsme 

podpořili oblast vzdělávání a rozvoje dětí na základní škole v Obrnicích 

a v Mostě. Jednalo se o děti z obce Obrnice, které aktivně spolupracují se 

službou SAS „Olivín“. Pomůcky obdrželo celkem 37 dětí z 1. i 2. stupně 

základní školy. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu. 

Interaktivní přednáška hrou – zpátky do školy 
03. 10. 2019 
 
Dne 3. 10. se uskutečnila v herně SAS interaktivní přednáška na téma zpátky do školy. Pro děti byla 

připravena prezentace zábavnou a hravou formou pod vedením našeho pedagoga. Povídali jsme si o tom, 

jak se chovat ve škole a jak se starat o školní pomůcky, aby se nezničily. Děti si dále zahrály pexeso a mohly 

si vyzkoušet i kreslení na interaktivní tabuli. Všechny zúčastněné tato forma přednášky velice bavila  

a v budoucnu si ji někdy zopakujeme. 

Bowling „Sportovka“ 
10. 10. 2019 
 

Dne 10. 10. 2019 jsme se  

s rodinami vydali do Mostu na 

bowling. Vysvětlili jsme si něco 

k pravidlům hry bowling a jak se 

bezpečně chovat na dráze.  

Učili jsme je správně držet kouli 

a jak házet. Pro některé děti to 

byla první zkušenost. Soupeřilo 

se v dospělé a dětské kategorii.  

 

Vítězem dětské kategorie se 

stala Evička s 95 body. Vítězem dospělé kategorie se stala Erika s 87 body. Všichni si tuto sportovní aktivitu 

užili a už se těšíme, až na toto přátelské zápolení zase někdy vyrazíme.  

http://www.ocss.cz/


Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o. 

 
www.ocss.cz 

 
 

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

 

Zdobení hrnečků 
17. 10. 2019 

 

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnila akce s 

názvem „Zdobení hrnečků“. Každý účastník 

akce dostal jeden, na který mohl kreslit 

pomocí speciálních fixů. Větší děti kreslily 

jednoduché tvary jako srdíčka, sluníčka, 

kostičky a vlnky. Menší děti převážně jen 

hrneček vybarvily nebo jim maminky 

pomáhaly. Nakonec si každý ten svůj 

podepsal, aby si ho poznal.  

Poté se strčily do trouby, kde jsme je 

všechny zapekly. 

 
Přednáška Halloween 
24. 10. 2019 

 

Ve čtvrtek 24. 10. 2019  

se uskutečnila v SAS přednáška  

na téma „Halloween.  

Přednášku vedl IT lektor společně  

s pedagogem za použití 

interaktivní tabule. První část 

obsahovala něco o historii  

a halloweenské zvyky a tradice.  

Druhá část probíhala  

na interaktivní tabuli, děti 

spojovaly obrázky, odkrývaly pexeso a to vše formou hry. Přednáška se rodinám velmi líbila. 

http://www.ocss.cz/
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Olivín“ (SAS) 

Výlet - Toboga Praha 
30. 10. 2019 

 

Ve středu 30. 10. 2019 se tým SAS vydal s rodinami do zábavního parku TOBOGA v Praze. Toto jedinečné 

zábavní centrum je svou nabídkou, plochou a rozsahem v České republice ojedinělé. Najdeme zde atrakce 

pro děti i dospělé. Každá z nich nás zavede do světa fantazie, kde není nic nemožné. Děti byly z atrakcí 

nadšené. Akce se velice povedla. 

 
Vykrajování dýní 

31. 10. 2019 

 

Dne 31. 10. 2019 proběhla v herně SAS akce 

vykrajování dýní. Pro rodiče byla připravena 

dýně, kterou si nejprve vydlabali a poté 

vyzdobili dle vlastního uvážení. Některé dýně 

byly opravdu nádherné. Děti mohly pomáhat 

při vydlabávání nebo si vyrobily vlastní masku 

na Halloween. Všechny se dětem povedly. 

Účast byla hojná a rodinám se akce líbila.  

http://www.ocss.cz/
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Olivín“ (SAS) 

Hudebně-taneční kroužek 
Každou středu 

 

Hudebně - taneční kroužek poslední 

týdny probíhal interaktivní formou.  

Učili jsme se historii hudebních 

nástrojů, poznávali jejich zvuky, třídili 

je do různých kategorií, ale také jsme si 

zazpívali s kytarou. Na každém setkání 

nás je čím dál tím více a zájemců 

neustále přibývá. Optimismus je tak 

snad na místě.   

Hodiny probíhají pod vedením zkušené lektorky a při větším množství účastníků i pod dohledem 

pracovníků SAS. Kroužek bude probíhat do konce roku každou středu od 14 hodin.  
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Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 

Kreativní tvoření 
10. 10. 2019 

 

Pro uživatelky služby OSP jsme na jejich přání připravili společné setkání, abychom si nejenom povídali  

o dění v Obrnicích a ve světě, ale také si vyrobili nějakou podzimní dekoraci. Uživatelky měly tak možnost 

vytvořit ze suchých listů růže do vázy, podzimní svícny, dekorace na stůl apod. Činnost nás všechny bavila, a 

máme radost, že jsme sami sobě darovali zajímavé a krásné výrobky. 

 
Přednáška – Jak nedělat dluhy 
24. 10. 2019 

 

Pro uživatele jsme opět připravili přednášku o dluzích. Nadcházející svátky jsou lákadlem pro vznik dluhů. Rodiče 

chtějí udělat radost dětem pod stromečkem, naletí různým společnostem, které před Vánoci nabízejí lákavé půjčky, a 

tak se dostanou do dluhové pasti.  Často jde o rychlou půjčku, která je vyřízena do několika hodin. Taková půjčka je 

nebankovní, což uživatelům na sociálních dávkách vyhovuje. Tyto půjčky mají benevolentní podmínky pro jejich 

získání. Uživatelé nemusejí předkládat příjmy ani výpis z rejstříku dlužníků. Lehké je vzít půjčku, ale těžké splácet. 

Uživatelé se tak dostávají do zbytečných dluhů. 

Přednáška byla zajímavá a uživatelé byli spokojeni.  

http://www.ocss.cz/


Fotbal v Obrnicích 
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Muži „A“ 

Radost ze začátku sezóny vystřídalo zklamání. Bohužel výsledky, ale ani předvedená hra, nejsou dobré.  

Opět se ukazuje, že pouze fotbalová kvalita nestačí a začíná se projevovat tréninkové manko,  

které v průběhu sezóny Sokol nabírá. Práce, nemoc, zranění, takové omluvenky dostává trenér Obrnice 

týden co týden a je problém, dát vůbec dohromady fotbalovou jedenáctku na zápas. Nedá se nic dělat, 

musí se jít od zápasu k zápasu a dávat do toho více srdíčko. 

 

Výsledky 

 

Sobota 5. 10. 2019 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Sokol Lenešice 2:3 (0:0) Pen: 2:4 
STŘELCI: 73. Pilař Jaroslav, 92. Zaspal Stanislav - 57. Vild Jan, 87. Nový Petr 
 
Sobota 12. 10. 2019 12:30 
FK Duchcov - TJ SOKOL Obrnice 5:0 (2:0) 
STŘELCI: 22. Tichý Václav, 45. Zima Ondřej, 58. Navrátil Jiří, 70. Phan Cong, 89. Hájek Jakub 
 

Sobota 19. 10. 2019 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Baník Ohníč 4:1 (2:1) 
STŘELCI: 19. Zaspal Jakub (pen.), 34. Plechinger Vilém, 47. Pilař Jaroslav, 70. Zaspal Jakub (pen.) -  
35. Horák Jan 
 
Sobota 26. 10. 2019 11:00 
TJ SLOVAN Vejprty - TJ SOKOL Obrnice 2:1 (0:0) Pen: 4:2 
STŘELCI: 63. Langer Antonín,- 80. Zaspal Jakub (pen.) 
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Tip do kina: 

Amnestie 
Drama/ Thriller 
 
v kinech od 14. 11. 2019 

Výpravný thriller Amnestie přinese na plátna 

největší vzpouru ve vězeňské historii 

Československa, kterou rozpoutali nejtěžší vězni v 

Leopoldově v roce 1990. Amnestie, kterou v roce 

1990 vyhlásil prezident Václav Havel, se jich totiž 

netýkala. Vzpoura v Leopoldově trvala téměř dva 

týdny, ukončit ji musela až policie a speciální 

jednotky s využitím vojenské techniky. 

Nesmlouvavý zásah část veřejnosti ocenila, jiná 

část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kinobox.cz/film/569044-amnestie 

Tipy na kulturní akce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/talkshow-miroslav-
donutil/a-12598/p1=61009 

Muzejní noc 2019 

Muzeum žije, aneb na chvíli badatelem!  

Muzejní noc v Oblastním muzeu a galerii v Mostě 

se tentokrát bude věnovat živé i neživé přírodě. 

Muzejní noc proběhne v pátek 22. listopadu 2019 

od 16.00 do 21.00 hodin v hlavní budově 

Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. na ulici 

Čsl. Armády 1360/35 v Mostě. 

 

Vstupné zdarma. 

Zdroj:https://www.mesto-most.cz/muzejni-noc-2019/a-

12663/p1=61009

http://www.ocss.cz/
https://www.kinobox.cz/film/569044-amnestie
https://www.mesto-most.cz/talkshow-miroslav-donutil/a-12598/p1=61009
https://www.mesto-most.cz/talkshow-miroslav-donutil/a-12598/p1=61009
https://www.mesto-most.cz/muzejni-noc-2019/a-12663/p1=61009
https://www.mesto-most.cz/muzejni-noc-2019/a-12663/p1=61009


Pozvánky na akce Obrnického centra sociální služeb, příspěvkové organizace 
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TP/OSP 

 
Interregionální burza pracovních příležitostí 

 

Dne 13. 11. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin 

proběhne Interregionální burza pracovních 

příležitostí ve Sportovní hale Most. Pokud 

hledáte novou zajímavou práci, rády Vás 

doprovodíme. Můžete využít příležitosti a navázat 

kontakty i s firmami z SRN nebo Rakouska. 

Zastoupeni budou zaměstnavatelé z různých 

oborů.  Do Mostu vyjíždíme v 8:45 hodin ze 

zastávky u kotelny. 

 

Zdravotní pojištění a dluhy 

 

Pro uživatele připravujeme přednášku „Zdravotní 

pojištění a dluhy“. Poradíme, na co si dát pozor, 

jak postupovat, když zdravotní pojišťovně 

dlužíme. Sejdeme se v poradně ve čtvrtek  

21. 11. 2019 od 14:30 hodin.  

Během přednášky si mohou uživatelé vyrobit 

vánoční dekoraci. 

 

 

SAS 

 

Listopadové tvoření 

Dne 7. 11. 2019 je pro vás připravené listopadové 

tvoření. Každý si přinese listy a ukážeme si 

techniku frotáže.  

 

Laser Game 

Dne 14. 11. 2019 pojedeme do Mostu vyzkoušet 

si Laser Game. Hra je určena pro školní děti. 

Podzimní povídaní 

Dne 21. 11. 2019 pedagog SAS připraví naučné 

hry pro děti na interaktivní tabuli na téma 

podzimu. 

Bowling Most 

28. 11. si zopakujeme pro velký úspěch bowling 

v Mostě. 

 
NZDM 

 

Filmový kvíz 

Od listopadu plánujeme v našem nízkoprahovém 

zařízení „Vulkán“ pro děti a mládež pravidelný 

filmový kvíz, který bude probíhat před nebo po 

promítání filmu. Dozvíte se zajímavosti o zrovna 

promítaném filmu a otestujete svou pozornost při 

jeho sledování. 

Henna 

Ve středu 20. 11. 2019 od 16:00 hod. proběhne 

oblíbený „tetovací salon“. Za pomoci henny, která 

je především známá jako jedno z nejstarších 100% 

barviv na světě, si budete moci na svém těle 

vytvořit krátkodobé „tetování“. Využít budete 

moci předpřipravených vzorů i vlastní fantazii. 

http://www.ocss.cz/
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 

v listopadu 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 

04. 11. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 14:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 11. 2019 Tvoření z kávy 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

07. 11. 2019 Filmový kvíz 17:30 – 19:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

07. 11. 2019 Listopadové tvoření 14:00 – 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

13. 11. 2019 Tvoříme mýdla 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 11. 2019 Interregionální burza pracovních příležitostí 08:45 – 16:00 Most Pro uživatele TP/OSP 

14. 11. 2019 Filmový kvíz 17:30 – 19:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 11. 2019 Laser Game 13:00 – 17:00 Most Pro uživatele SAS 

20. 11. 2019 Henna 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 11. 2019 Filmový kvíz 17:30 – 19:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 11. 2019 Podzimní povídání 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

21. 11. 2019 Zdravotní pojištění a dluhy 14:30 – 17:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

27. 11. 2019 Adventní tvoření 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

28. 11. 2019 Filmový kvíz 17:00 – 19:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

28. 11. 2019 Bowling Most 13:00 – 17:00 Most Pro uživatele SAS 

každou středu 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 2016 Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 16:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

dle zájmu Přednášky na různá témata 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

dle zájmu Právní poradna Individuálně SAS Pro uživatele OCSS 

http://www.ocss.cz/
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