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

Kdo si hraje, nezlobí 
04. 11. 2019 

 

V pondělí, 4. 11. 2019, jsme pro naše uživatele sestavili další blok tzv. socioher, které utužují kolektiv, 

pomáhají ve spolupráci a pomáhají k lepšímu utříbení náhledu na sebe sama i na své okolí. 

Tvoříme z kávy 

06. 11. 2019 
 

  

První listopadovou středu roku 2019 jsme v našem „nízkoprahu 

vyráběli kávové dekorace – stromek a magnetické srdíčko. 

Základ pro kávový stromek jsme připravili o pár dnů dříve.  

Bylo totiž zapotřebí, aby vytvrdla sádra, která celou konstrukci 

polotovaru držela. Postup byl poté následující: nejprve jsme 

nabarvili polystyrenovou kouli hnědou barvou. Jakmile barva 

zaschla, přilepili jsme po celém povrchu koule kávová zrnka.  

Na závěr jsme stromek ozdobili dřevěnými prvky ve tvaru listů. 

Při tvorbě magnetků jsme nejdříve z připraveného kartonu  

a barevného papíru vystřihli tvar srdce. Ty jsme pak přilepili k sobě. Pak už jen stačilo na takto připravený 

podklad vybrat správnou velikost zrnek tak, aby vyplnily celou plochu srdce. Každý si poté své srdce 

dozdobil dle vlastní fantazie. Ještě zbývalo přilepit magnet. Hotovo! Krásná práce 

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

Adventní tvoření 
27. 11. 2019 

 

Pro změnu poslední listopadovou středu jsme 

pro uživatele nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež „Vulkán“ uspořádali akci 

s názvem „Adventní tvoření“. Byly připraveny 

polystyrenové základy pro věnce, které jsme 

posléze společnými silami ozdobili ručně 

vyráběnými anděly, různými korálky a květy, 

které jsme spojili pomocí tavné pistole.  

Nakonec jsme připevnili čtyři čajové svíčky a 

hle, adventní věnec byl na světě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
13. 11. 2019 

 
Dne 13. 11. 2019 proběhl ve Sportovní hale v Mostě „Regionální veletrh zaměstnání“, který byl veřejnosti 

zpřístupněn od 10:00 hod. – 16:00 hod. Byl tu velký výběr zaměstnavatelů a plno zajímavých pracovních 

nabídek, nejen České republiky, ale i ze zahraničí. Uživatelé měli možnost vybírat zajímavé a výhodné 

zaměstnání a firmám předávali své strukturované životopisy. Uživatele jsme emočně podpořili, tím získali 

větší sebedůvěru při oslovování firem. Všichni odcházeli s lepším pocitem a doufají, že zaměstnání získají. 

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

Nová tvář v SAS „Olivín“ 
 
Od 1. listopadu na pozici pracovníka v sociálních službách nastoupila Jana Zahorcová, která vystřídala  

Bc. Eriku Rácovou. Erice děkujeme za vše, co pro organizaci udělala a přejeme ji vše dobré v dalším 

zaměstnání.  

Listopadové tvoření 
07. 11. 2019 

 

Ve čtvrtek dne 7. 11. 2019 se v herně SAS konala akce listopadové 

tvoření. Rodiny s dětmi dostaly za úkol nakreslit na velký papír strom  

s větvemi, následně na něj lepily listy, které předtím posbíraly venku. 

Menší děti si mezitím mohly vyrobit skřítka z listu, nalepit list doprostřed 

papíru a dokreslit mu hlavu a končetiny. Poté začali všichni vyrábět 

andělíčky z papíru. Každý dostal šablonu anděla, kterou si libovolně 

ozdobil a poté složil. Na akci jsme si připravili několik činností. Nejvíce se 

líbila výroba andělíčků. Někdy v budoucnu si to jistě zopakujeme. 

Laser Game 
14. 11. 2019 

Ve čtvrtek dne 14. 11. 2019 jsme se s uživateli vydali do Mostu zahrát si Laser game. Hra probíhá v temné, 

mlhou naplněné aréně, ve které jsou 

nasvíceny překážky, za které se lze při 

hře schovávat. Uživatelé s dětmi se 

rozdělili na dvě party a v každé partě 

vznikly dva týmy, které hrály proti sobě. 

Rodiny musely spolupracovat a zvolit 

vhodnou taktiku. Nikdo z uživatelů ještě 

nikdy na Laser Game nebyl, a tak byli 

všichni opravdu nadšení. Odnesli si 

spoustu nových zážitků a také se 

navzájem více poznali. Akce se vydařila. 

 

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

Pěstounská péče a její úskalí – přednáška 
14. 11. 2019 

14. 11. 2019 v SAS proběhla též plánovaná přednáška na téma pěstounské péče, kterou nám připravil 

odborník z oboru – právník OCSS Mgr. Bohumil Roll. Nejprve jsme si poslechli všeobecně o tom, 

 co opravdu pěstounská péče znamená a také jak na ni nahlíží většinová společnost a nejčastější fámy na 

téma pěstounská péče. Poté jsme se dozvěděli něco o pěstounské péči na přechodnou dobu a také  

o registru pěstounů. Pan právník také uvedl na pravou míru rozdíly mezi osvojitelem a pěstounem.  

Shrnul také veškeré dávky, které k pěstounské péči patří, anebo by patřit mohly. Druhá polovina 

„přednášky“ patřila diskuzi, na kterou se uživatelé těšili asi nejvíce. Pro všechny z řad uživatelů  

i zaměstnanců to bylo velmi obohacující. 

Tvoříme vánoční přání 
22. 11. 2019 

22. 11. 2019 proběhla akce „Tvoříme Vánoční přání“. Každá rodina měla 

možnost vytvořit si vánoční přání pro své blízké. Nejdříve se rozdaly 

čtvrtky A4, které se přehnuly na půl. Dále si všichni mohli ozdobit 

přáníčko dle své fantazie. Někdo nalepil vánoční stromeček a někdo zase 

lepil malé tvary andělíčků a hvězdiček. Většina i rovnou napsala pro koho 

je přání určené. Menší děti tvořily s pomocí rodičů. Hotové výrobky si 

mohly rodiny odnést domů. Akce proběhla v pohodové a přátelské 

atmosféře. 

Vánoční věnce 
29. 11. 2019 

29. 11. jsme vyráběli vánoční dekorace. Malé děti 

tvořily ozdoby na okno pomocí barev na sklo. 

Velké děti a maminky vyráběly vánoční věnce, 

naučily se novou techniku z vatových tamponků a 

věnce se opravdu vydařily. Děti měly velkou 

radost a každý si svůj výrobek odnesl domů. 

http://www.ocss.cz/
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Muži „A“ 
 

Podzimní část sezóny nemůžeme hodnotit nějak kladně. Co se týče postavení v tabulce, získaných bodů, 
předvedené hry, tak bych hodnotil první část sezóny jako neúspěšnou. Momentálně se nacházíme na  
6. místě se ziskem 25 bodů. Před začátkem sezóny jsme se rozhodně chtěli pohybovat výše. Před námi je 
ovšem celá jarní část, takže je ještě šance zabojovat, alespoň o první „trojku“.  Největší nedostatky vidím 
v podceňování soupeřů, nedůrazu a možná nesoustředěnosti. Mrzí mě přístup některých hráčů, kteří 
z nějakých důvodů neodevzdávají na hřišti maximum. V současnosti je stav dost alarmující, okamžitě se 
musí změnit mentalita, morálka a docházka na tréninku, jinak mám o fotbal v Obrnicích skutečně obavy. 

(ZasJa) 

Výsledky 

Sobota 2. 11. 2019 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Nové Sedlo 0:7 (0:4) 
STŘELCI: 11. Bednář Martin, 29. Bednář Martin, 30. Kohout Michal, 37. Kinský Jan, 57. Melichar Pavel, 66. 
Bednář Martin, 84. Jarolím Jiří 
 
 
Sobota 9. 11. 2019 10:30 
TJ Sokol Březno - TJ SOKOL Obrnice 3:2 (1:2) Pen: 3:2 
STŘELCI: 38. Pliska Martin, 64. Polka František - 3. Zurko Petr, 9. Kadlec Adam 
 
Sobota 16. 11. 2019 10:00 
TJ SOKOL Obrnice - FK Vroutek 5:6 (1:5) 
STŘELCI: 6. Kadlec Adam, 52. Kadlec Adam, 77. Žítek Oldřich, 87. Plaček Martin, 89. Kadlec Adam - 9. Kruml 
Lukáš, 32. Kukla Jan, 36. Kruml Lukáš, 41. Kukla Jan, 43. Kruml Lukáš, 53. Pelikán Jakub 
 
Sobota 23. 11. 2019 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Kopisty 2:0 (0:0) 
STŘELCI: 50. Sedlecký Radek, 65. Plaček Martin 
 
Sobota 30. 11. 2019 10:15 
TJ Krásný dvůr - TJ SOKOL Obrnice   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocss.cz/
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/5b2abdea-931d-4dff-bc36-a01e66339011
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/4eea22a3-0072-47b1-a173-13957fb50163
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/a002d471-f6a1-4207-9cb4-397e0ea0a688
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/d19f9b52-9440-41ad-a5eb-57d8134e6d8e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/d19f9b52-9440-41ad-a5eb-57d8134e6d8e
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Tipy do kina: 

Star Wars:Vzestup Skywalkera 
Akční, sci-fi 
 
v kinech od 19. 12. 2019 

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojují síly, 
aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 
galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. 
Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se 
zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za 
svobodu galaxie. 
 
Režie: Colin Trevorrow, J. J. Abrams 
Herci: Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd, 
Mark Hamill… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kinobox.cz/film/433742-star-wars-

vzestup-skywalkera 

Tipy na kulturní akce a volný čas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/certovska-show-
pruvod-peklem/a-12833 
 

Den svatého Mikuláše 2019 

Dovolujeme si vás pozvat na Den svatého Mikuláše 

2019, tradiční adventní slavnost v mosteckém muzeu. 

Akce se uskuteční dne 7. 12. 2019 od 10 do 18 hodin. 

Můžete se těšit na:  

* Fler jarmark na půdě 

* Koncerty 

* Divadýlko 

* Řemeslníci a tvůrci v celém muzeu 

Z Mikulášovy kredence 

* Raclette - grilovaný sýr s brambůrkama :) 

* Delikátní studené dezerty chráněné kavárny La Ponto 

Litvínov 

Vstupné: Dospělí 30,-, děti 10,-, rodina 60,- 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/den-svateho-mikulase-

2019/a-12761

http://www.ocss.cz/
https://www.kinobox.cz/film/433742-star-wars-vzestup-skywalkera
https://www.kinobox.cz/film/433742-star-wars-vzestup-skywalkera
https://www.mesto-most.cz/certovska-show-pruvod-peklem/a-12833
https://www.mesto-most.cz/certovska-show-pruvod-peklem/a-12833
https://www.mesto-most.cz/den-svateho-mikulase-2019/a-12761
https://www.mesto-most.cz/den-svateho-mikulase-2019/a-12761
https://www.mesto-most.cz/den-svateho-mikulase-2019/a-12761
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TP/OSP 
 

Vítání podzimu 

 

Pro uživatele našich služeb jsme si na  

12. 12. 2019 připravili Vánoční setkání. S uživateli 

se sejdeme v poradně ve 14:00 hodin.  

Při poslechu vánočních koled a ochutnávky 

vánočního cukroví mají možnost vyrobit si 

vánoční dekoraci.  

SAS 

 
Vánoční besídka 

 

Dne 5. 12. 2019 se bude od 14:00 hodin konat 

Vánoční besídka. Bližší informace získáte u 

pracovníků SASky. 

 

Vánoční věnce 

 

Dne 12. 12. 2019 budeme vytvářet vánoční 

věnce. Každá rodina si vyrobí vlastní věnec na 

výzdobu. Začínat budeme ve 14:00 hodin. 

 

Vánoční tradice 

 

Dne 19. 12. 2019 se zastavte u nás v herně SAS na 

přednášku o vánočních tradicích a zvycích. 

Začátek opět ve 14:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZDM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílna I. – III. 

 

4., 11. a 18. prosince 2019 proběhne v našem 

nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež série 

akcí, na nichž si uživatelé této služby budou moci 

vyrobit nejrůznější dárkové předměty, ale též 

ozdoby na stromek či dekorace na vánoční stůl. 

Těšit se na Vás budeme vždy od 15.00 hodin. 

 

Vánoční besídka 

 

Přesně pět dní před Vánoci, tedy 19. 12. 2019 

máme pro uživatele naší služby pro děti a mládež 

od 13 do 26 let přichystanou Vánoční besídku. 

Těšit se můžete na lití olova, házení pantoflem, 

pohoštění, příjemnou hudbu i atmosféru. Vše 

odstartuje od 16:00 hodin.  

 

Turnaje v kulečníku a FIFA20 

 

Druhé a třetí pondělí adventních týdnů  

(9. a 16. 12. 2019) proběhnou v našem 

nízkoprahu dva turnaje. V tom prvním budou naši 

uživatelé přátelsky soupeřit v playstationové hře 

FIFA20. Ve druhém termínu se budou moci 

poměřit v tom, kdo je nejlepším hráčem kulečníku 

pro rok 2019. Začínáme vždy již od 14:00 hodin. 

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

v prosinci 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. 12. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

04. 12. 2019 Vánoční dílna I. 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

05. 12. 2019 Mikulášské tvoření 17:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

05. 12. 2019 Vánoční besídka 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

09. 12. 2019 Turnaj ve FIFA20 14:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

10. 12. 2019 Kuriozity a zajímavosti 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 12. 2019 Vánoční dílna II. 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 12. 2019 Objevy, které změnily svět 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 12. 2019 Vánoční věnce 14:00 – 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

12. 12. 2019 Vánoční setkání 14:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

16. 12. 2019 Turnaj v kulečníku 14:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 12. 2019 Vánoční dílna III. 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 12. 2019 Vánoční besídka 16:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 12. 2019 Vánoční tradice 14:00 – 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

30. 12. 2019 „Byl štědrý?“ 14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

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 18:00 – 19:30 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 SAS 

http://www.ocss.cz/
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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 masojidek@ocss.cz nebo zaspal@ocss.cz 
 
Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! Volně ke stažení na http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/ 
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