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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace 

 
www.ocss.cz 

 

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

Taštičky z lástičky 
05. 02. 2020 

Ve středu, 5.2.2020, proběhla v 

NZDM výtvarně rukodělná akce pod 

názvem „Taštičky z lástičky“. 

Uživatelé si mohli zamilovanými 

motivy vyzdobit plátěné taštičky, 

které mohly posloužit jako dárek na 

svatého Valentýna. Pracovali jsme 

se speciálními barvami na textil, 

které se po zaschnutí přežehlí a tím 

získají delší trvanlivost. Některé 

dívky si také troufly na výrobu stojánku s růží, který ukrývá propisovací tužku. Tato technika byla již 

náročnější. Použili jsme gumovou pěnu různých barev, tavnou pistoli, propisku a speciální nůžky. Dle šablony 

si uživatelky vystřihly různé tvary lístků, které jsme poté lepili k sobě tavnou pistolí. Tělo propisky posloužilo 

jako stonek růže. Vše jsme zakončili oblepením zavírátka propisky do mechové gumy. Tím se vytvořil 

podstavec ve tvaru trsu trávy. 

Zdobíme rámečky 
13. 02. 2020 

Tento druhý únorový čtvrtek jsme si v 

klubu vlastnoručně ozdobili rámečky. 

Hlavními motivy měly být ty, které si 

nějak spojujeme se svátkem všech 

zamilovaných, ale představivosti se 

meze nekladly. Vznikaly tak rámečky 

plné oblíbených herců, superhrdinů, 

kamarádů, určené rodině, přátelům i 

pro sebe na stůl či noční stoleček. 

Všichni si svůj výrobek odnesli domů.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Fotbal v hale 
20. 02. 2020 

Již poněkolikáté jsme se sešli ve sportovní hale obrnického Sokola, abychom si společně „začutali“ do 

meruny. O tyto akce je stále zájem, což nás těší. Pokaždé si výborně zahrajeme, a proto věříme, že se každý 

čtvrtek s našimi uživateli uvidíme i nadále. Pro více informací o konkrétním zápase sledujte naše facebookové 

stránky.   

 

Brčkohraní 
25. 02. 2020 

Na této akci si každý nejprve vybral pět 

různě barevných brček, která se vložila 

dovnitř přeloženého pečícího papíru, přes 

který se několikrát přejelo žehličkou. 

Brčka se díky tomu spojila dohromady. 

Nakonec stačilo náramky zkrátit a vytvořit 

děrovačkou dva otvory pro prostrčení 

provázku, aby je bylo možné připevnit na 

ruku. 
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Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
 

Dávky SSP a PHN – přednáška 
20. 02. 2020 

Dne 20. 2. 2020 jsme naše uživatele seznámili s novinkami MPSV na rok 2020. Uživatelé byli informováni  

o zvýšení životního  a existenčního minima od dubna letošního roku. Životní minimum se pro jednotlivce 

zvýší o 450,- K na 3 860,- Kč a existenční minimum se zvýší o 290,- Kč, tedy na 2 490,- Kč. Někteří uživatelé 

nevěděli, kdy si vlastně mohou zažádat, kdy mají nárok na  příspěvek na bydlení. Byli informováni, že žádat 

mohou, když platí za bydlení víc než třetinu příjmů.  Novinkou je také zahájení systému  eNeschopenky. Jde  

o zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ. Změnil se i způsob, jak 

se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Zaměstnanec už nemusí 

předávány doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál 

zůstává v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.  

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

Svatý Valentýn 
13. 02. 2020 

Ve čtvrtek, dne  

13. 2. 2020 proběhla  

v herně SAS akce 

„Svatý Valentýn“.  

S rodinami jsme si 

nejdříve povídali o 

svátku zamilovaných. 

Poté jsme si pro rodiny 

s dětmi vybrali několik 

možností, co mohou 

dělat. Byly připravené 

šablony medvídků a 

hrnků s Valentýnskou tématikou. Dále si děti mohly vyrobit přání pro své milované, nabarvit předem 

připravený sádrový odlitek nebo vyrobit kytičku. Činností bylo opravdu mnoho a děti s rodiči si užili krásně 

strávené odpoledne. 

 

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

Malování hennou 
20. 02. 2020 

Ve čtvrtek dne 20. 2. 2020 se konala akce "Malování 

hennou". Jedná se o dočasné tetování na několik dní. 

Děti si vybraly vzor, který se jim líbil a naše pracovnice 

ze SAS vzor namalovaly přes šablonu. Během čekání, než 

tetování uschne, si mohly děti nabarvit sádrové odlitky. 

Dětem i rodičům se henna velice líbila. 

 

 
 

Únorové tvoření + základy slušného 
chování 
26. 02. 2020 a 27.02.2020 

Tento týden byla akce rozdělena do dvou dnů, z důvodu 

většího zájmu lidí, se kterým se teď SAS potýká. Akce 

proběhla 26. 2 a 27. 2. v herně SAS a pro děti byla 

připravena interaktivní přednáška na téma „Základy 

správného chování“. První jsme si řekli, co to vůbec 

chování je, jak ho hodnotí ve škole, doma a ve 

společnosti. Poté děti hravou formou na tabuli 

rozlišovaly, co by mohlo být bráno za špatné a co za 

dobré chování. Dlouhou dobu jsme si povídali také o 

vykání a tykání a zkoušeli si to v praxi. V některých 

věcech si nebyli jistí ani rodiče, a tak byla přednáška 

přínosem pro všechny.  Po přednášce jsme si pustili 

relaxační hudbu a začali jsme tvořit. Děti dostaly šablony 

s motýly, provázek a temperové barvy. Pracovali jsme 

s úplně novou technikou namáčení provázku do barvy a 

poté obtisk na čtvrtku (motýl). Když se motýl přehnul na půl, nabarvený provázek se vytáhl a na obou křídlech to 

udělalo nádherný obrazec. Děti si poté na motýly nalepily očička. Když měly všechny hotovo, uklidili jsme a pustili se 

do výroby soviček z ruliček od toaletního papíru. Všem se sovičky moc povedli. Akce s přednáškou byla velice zajímavá 

a pro všechny jistě obohacující. 

http://www.ocss.cz/
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Muži „A“ 
Blíží se začátek jarní sezóny. Obrnické Áčko do ní vstupuje bez větších změn v sestavě. Nikdo tým neopustil, 
naopak se k týmu připojili dva hráči na přestup. Doufáme, že se rychle do týmu adaptují a budou tak posilou 
pro Obrnický tým. Plán na sezónu je stabilizovat kádr a umístit se v horní polovině tabulky. Doufáme,  
že místní lidé si k nám najdou cestu a přijdou nás podpořit, alespoň v domácích zápasech.  
 

Rozpis zápasů
16. kolo 

Neděle 8. 3. 2020 14:30 

TJ Kopisty - TJ SOKOL Obrnice 

17. kolo 

Sobota 14. 3. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Krásný Dvůr 

18. kolo 

Sobota 21. 3. 2020 11:30 

TJ Baník Osek - TJ SOKOL Obrnice 

19. kolo 

Sobota 28. 3. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Tatran Podbořany 

20. kolo 

Sobota 4. 4. 2020 13:00 

FK Blažim - TJ SOKOL Obrnice 

21. kolo 

Sobota 11. 4. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - SK FK Chlumčany 

22. kolo 

Neděle 19. 4. 2020 17:00 

TJ Sokol Údlice - TJ SOKOL Obrnice 

23. kolo 

Sobota 25. 4. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - SFK Meziboří 

24. kolo 

Sobota 2. 5. 2020 10:15 

TJ Sokol Lenešice - TJ SOKOL Obrnice 

25. kolo 

Pátek 8. 5. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - FK Duchcov 

26. kolo 

Sobota 16. 5. 2020 13:30 

TJ Baník Ohníč - TJ SOKOL Obrnice 

27. kolo 

Neděle 24. 5. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ SLOVAN Vejprty 

28. kolo 

Sobota 30. 5. 2020 10:30 

TJ Nové Sedlo - TJ SOKOL Obrnice 

29. kolo 

Sobota 6. 6. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Sokol Březno 

30. kolo 

Sobota 13. 6. 2020 10:30 

FK Vroutek - TJ SOKOL Obrnice

http://www.ocss.cz/
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Tipy do kina: 

Bloodshot 
Premiéra: 12. 03. 2020 
 

Žánry: Akční, Sci-fi 

Motto: Být superhrdinou má prostě v krvi 

 

Obsah: Ve snímku podle komiksového bestselleru 

ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který 

byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako 

superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho 

žilách z něj činní nezastavitelného bojovníka 

obdařeného nadlidskou silou a schopností 

okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však 

neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl 

a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, 

a tak se rozhodne to zjistit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  https://www.kinobox.cz/film/436527-bloodshot 

 

Tipy na kulturní akce a volný čas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/lide-z-vosku/a-13147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/halina-pawlovska-
manual-zrale-zeny/a-12942

http://www.ocss.cz/
https://www.kinobox.cz/film/436527-bloodshot
https://www.mesto-most.cz/lide-z-vosku/a-13147
https://www.mesto-most.cz/halina-pawlovska-manual-zrale-zeny/a-12942
https://www.mesto-most.cz/halina-pawlovska-manual-zrale-zeny/a-12942


Křížovka 
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Zdroj: http://www.poruchypameti.cz/hry/krizovka/

http://www.ocss.cz/
http://www.poruchypameti.cz/hry/krizovka/


Sudoku  

 
www.ocss.cz 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zd
ro

j:
 h

tt
p

s:
//

w
w

w
.p

u
zz

le
s.

ca
/s

u
d

o
ku

/ 

http://www.ocss.cz/
https://www.puzzles.ca/sudoku/


Pozvánky na plánované akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o. 
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NZDM 
 

Kdo si hraje, nezlobí (02.03.) 

 

Od 16:00 hod. proběhne v našem nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež tradiční blok 

psychologických a sociálně zaměřených her. Určitě 

se máte na co těšit.  

 

Brain(storming) – evropský den mozku (11.03.) 

 

Na 11. března připadá „Evropský den mozku“. 

Proto jsme si pro naše uživatele připravili několik 

zajímavostí na toto téma, něco zajímavého 

k tvoření, ale též různé optické klamy, které 

s Vaším mozkem udělají divy. Závity se nám 

rozhýbají od 15:00 hod.  

 

Vyrábíme notesy (18.03.) 

 

Tento den si v klubu vyrobíme vlastní originální 

poznámkové bloky, které se mohou hodit nejenom 

do školy, ale též pro osobní účely, například jako 

deník. Máme pro Vás připravené různé varianty, 

které můžete použít, ale samozřejmě můžete přijít 

s něčím vlastním, co dodá notesu rysy jeho nového 

nositele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 
 

Výroba šperků (05.03.) 

 

První březnový týden bude ve znamení korálků. Z 

různě barevných korálků a jiných ozdobiček 

budeme tvořit krásné náhrdelníky, náramky, 

ozdoby na kabelky a jiné. V kreativitě se meze 

nekladou.       Hotové výrobky si děti budou moci 

odnést domů. 

 

Ruličky do ručičky (12.03.) 

 

Za pomocí ruliček od toaletního papíru budeme 

vyrábět různá zvířátka, lesní domečky a také 

roztomilé krabičky, do kterých si děti mohou dávat 

různé poklady.       

 

Zdobíme sklenice (19.03.) 

 

Vyzkoušíme si ubrouskovou techniku, pomocí 

které si ozdobíme zavařovací sklenice. Čekají na 

vás různé jarní i velikonoční vzory, sklenice budete 

moci použít jako vázu, nebo stojánek na pastelky. 

 

Tvoříme škrabošky (26.3.) 

 

Pejsek, kočička, slon, princezna, upír a mnoho 

dalších vzorů škrabošek si v tento den můžete přijít 

vyrobit do SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Časy začátků akcí, pokud nejsou zmíněny, 

naleznete v plánu akcí na další straně. 

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

v březnu roku 2020 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. 03. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

04. 03. 2019 Něco pro radost 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

05. 03. 2019 Výroba šperků 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

10. 03. 2019 Hrátky s papírem 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 03. 2019 Brain(storming) 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 03. 2019 Ruličky do ručky 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

18. 03. 2019 Vyrábíme notesy 15:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 03. 2019 Zdobíme sklenice 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

24. 03. 2019 Doping – přednáška 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 03. 2019 Vítáme jaro 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 03. 2019 Tvoříme škrabošky 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

31. 03. 2019 Turnaj ve spol. hrách 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

každé úterý IT lektor 09:00 – 11:00 OSP Pro uživatele OSP 

úterý, čtvrtek Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

každý čtvrtek Kulturní večer 18:00 – 19:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

každý čtvrtek  Fotbal v hale 16:00 – 17:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

http://www.ocss.cz/
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Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
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Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! Volně ke stažení na http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/ 
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