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Vážené čtenářky, vážení čtenáři.  

 

vítáme Vás v novém roce a také na stránkách letošního prvního vydání měsíčníku 

Obrnický maják. Již sedmým rokem se vám snažíme přiblížit aktivity, které se konají 

v Obrnickém centru sociálních služeb. Snažíme se dávat prostor i našim partnerům, mezi 

které patří Obec Obrnice, Mateřská a Základní škola v Obrnicích nebo TJ Sokol Obrnice. 

 

Co si přát v novém roce? Byli bychom moc rádi, kdyby se v našem časopise začali více 

objevovat příspěvky uživatelů služeb, ve kterých by vyjadřovali své názory, postřehy, 

nápady či třeba svou tvorbu. Kontaktovat nás můžete na emailové adrese, kterou naleznete 

na poslední stránce, nebo můžete osobně oslovit některého z našich zaměstnanců. 

 

Do roku 2020 bychom Vám jménem celého Obrnického centra sociálních služeb chtěli 

popřát mnoho radosti ze života, pevné zdraví a samozřejmě také mnoho pracovních  

i osobních úspěchů. Nezapomeňte, že v Obrnicích jsou Vám stále k dispozici čtyři služby, 

které jsou vždy připravené Vám pomoci vše zvládnout a společně najít řešení Vašich 

životních patálií.  
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Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
 
Dne 12. 12. 2019 jsme se sešli s uživateli na společném vánočním setkání.  Při poslechu vánočních koled 

jsme si vyrobili papírové vločky, ochutnali cukroví a kávičku. Povídali jsme si, jak trávíme vánoční svátky a 

jaké tradice dodržujeme. Uživatelé si domů odnesli nejen své výrobky, ale i malou pozornost naší služby. 

Akce se zdařila, uživatelé odcházeli spokojeni. 

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

Vánoční besídka 
5. 12. 2019 
 

Dne 5. 12. 2019 se konala akce „Vánoční besídka“. S uživateli jsme se setkali v Integrovaném centru 

volnočasových aktivit v Obrnicích. Úvodní slovo měla ředitelka naší organizace, Lucie Matějovicová, která 

všem poděkovala a popřála veselé Vánoce. Na začáteku jsme si zazpívali vánoční koledy, abychom nasáli tu 

správnou atmosféru. Poté proběhla soutěž o nejlepší koledu. Všechny děti, které se přihlásily, byly velmi 

šikovné a něco zazpívaly, takže si mohly vybrat odměnu. Následně přišel na řadu hlavní program. Dorazil 

Mikuláš, čert a anděl. Některé děti se bály, jiné byly statečné a zvládly i nějakou tu básničku. Všechny 

dostaly balíček se sladkostmi a dárkem díky drobnému sponzoringu od firem Tesco Stores ČR a.s., KiK textil 

a Non-Food spol. s r.o. Na závěr jsme se společně vyfotili. Akce se velice vydařila a všem se ohromně líbila. 

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

Vánoční tradice 
12. 12. 2019 

Ve čtvrtek , 12. prosinece, proběhla v herně SAS přednáška na téma „Vánoční tradice“. Pro děti byla 

připravena prezentace na interaktivní tabuli. Prezentace obsahovala něco o vánočních tradicích, zvycích  

a důvodu, proč vlastně Vánoce vůbec slavíme. Poté byly připraveny pro děti hry na interaktivní tabuli, které 

se jim velice líbily. Ve druhé části jsme vyráběli malé vánoční stromečky a kapry pomocí barevného papíru. 

Přednáška rodiny velice zaujala, protože se mohly aktivně zapojit a ne jen poslouchat.  

Vánoční povídání 
19. 12. 2019 

Dne 19. 12. se uskutečnila přednáška s názvem „Vánoční povídání“, která probíhala v uvolněnější 

atmosféře. Pro děti byla opět připravena prezentace na interaktivní tabuli. Prezentace probíhala zábavnou 

formou. Poté jsme si s rodinami povídali jaké tradice a zvyky mají u nich doma. Dozvídali jsme se nové 

informace. Přednáška, vedené takto neobvyklým způsobem se všem velice líbila. 

 

Den plný zážitků v Praze 
30. 12. 2019 

Poslední výlet v roce s názvem 

„Den plný zážitků v Praze“  

se uskutečnil v pondělí,  

30. 12. 2019. Vydali jsme se 

autobusem do Prahy, kde jsme 

měli naplánovaný bohatý 

program. Nejdříve jsme jeli 

metrem na Staroměstské 

náměstí, kde proběhla 

prohlídka vánočních trhů. Poté 

jsme navštívili muzeum voskových figurín. Dalším bodem našeho plánu bylo 3D kino. Každý si mohl vybrat 

film, který se mu z možné nabídky líbil. Den se náramně povedl a zážitků bylo jistě dost a dost. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Vánoční besídka 
19. 12. 2019 

Jako již tradičně jsme si při příležitosti blížících se 

Vánoc připravili pro uživatele „Vánoční besídku“. 

Zde se vždy snažíme shrnout končící rok a naladit 

se na nejkrásnější svátky v roce. Letos jsme se 

doopravdy snažili, aby se uživatelé cítili dobře, 

připravili jsme velké množství různého 

občerstvení od cukroví až po jednohubky. 

Nechybělo každoroční lití olova a pouštění 

skořápek. K tomu všemu nám z reproduktorů 

hrála vánoční hudba. Později si každý zúčastněný 

mohl vybrat a pustit svou vlastní oblíbenou 

písničku nebo skladbu na přání a využít 

mikrofonu, který byl připravený ke zpěvu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlet do Prahy 
30. 12. 2019 

Na poslední chvíli se nám otevřela možnost 

vyrazit společně s uživateli služby SAS na výlet do 

Prahy. Někteří uživatelé projevili zájem, a tak 

jsme neváhali a společně vyrazili. Kdo jel, tak 

nelitoval. Navštívili jsme Chocotopia: Wax 

museum of legends by Grévin (muzeum 

voskových figurín) a poté jsme se přesunuli na 

Flóru, kde jsme navštívili Cinema City. Zde jsme si 

vybrali film Star Wars: Vzestup Skywalkera
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TP/OSP 
 

Novoroční setkání 

 

Zveme uživatele služeb TP/OSP na novoroční 

setkání, které proběhne dne 9. 1. 2020. Společně 

zavzpomínáme na minulý rok, co se nám podařila 

a co naopak nevyšlo. Sraz bude v poradně OSP, 

začátek ve 14:30 hod. Na milé setkání se těší tým 

OSP/TP. 

 

Jak jíst a nepřibrat 

 

Na 23. 1. 2020 jsme si připravili přednášku  

s názvem „Jak jíst a nepřibrat“. Probereme, jaká 

zdravá jídla si připravit, kolikrát denně jíst, ale 

také prospěšnost dodržování pitného režimu. 

Tuto přednášku uvítají především ženy, které 

nějaké to „kilíčko“ po vánočních svátcích přibraly 

a mají zájem se zdravě stravovat, zhubnout a už 

nepřibrat. 

 

SAS 

 
Kreslíme zážitky z Vánoc 

 

9. 1. 2019 si přijďte nakreslit zážitky, které jste 

prožili v průběhu Vánoc. Začneme ve 14 hodin.  

 

Společné plánování budoucích akcí SAS 

 

Dne 16. 1. 2019 proběhne v herně SAS diskuze 

nad tématem rozvržení akcí v roce 2020. Každý 

může přispět nějakým vlastním návrhem. Pokud 

bude v našich silách nějaký z návrhů realizovat, 

určitě se o to pokusíme. 

 

 

 

Venkovní radovánky 

 

23. 1. 2019 jsou pro děti připravené zimní 

radovánky venku. Budeme hrát hry a snad bude  

i nějaký ten sníh. 

 

Hraní deskových her 

 

30. 1. 2019 si můžete přijít s námi zahrát deskové 

hry, např.: Bingo, aktivity, twister, dostihy a sázky, 

tik-tak bum, karetní hry a jiné. 

 

NZDM 
 

Turnaj ve FIFA20 

 

13. 1 2020 proběhne v našem nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež turnaj ve videohře 

FIFA20, každý může změřit síly v této nové 

realistické fotbalové simulaci naší konzoli 

Playstation 4. 

 

Turnaj v Dobblu 

 

20. 1. 2020 bude pro uživatele připraven další 

turnaj, a to konkrétně ve hře Dobble. Jedná se  

o hru, která je zaměřena na rychlost, postřeh  

a reflexy. 

 

Kdopak by se PC bál? 

 

21. 1. 2020 jsme si pro uživatele připravili první 

letošní přednášku, která bude zaměřena na 

odbourání strachu z jednoduchého uživatelského 

užívání osobního počítače, ale také na zajímavosti 

ze světa technologií a historie vzniku počítačů. 

Přednáška začne v 17 hodin. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 

v lednu 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. 01. 2019 Dějiny filmu 17:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 01. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 15:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

08. 01. 2019 Ledové květy 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 01. 2019 Kreslíme zážitky z Vánoc 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

09. 01. 2019 Novoroční setkání 14:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

13. 01. 2019 Turnaj ve FIFA20 14:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

15. 01. 2019 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

16. 01. 2019 Společné plánování akcí SAS 14:00 – 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

20. 01. 2019 Turnaj v Dobblu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 01. 2019 Kdopak by se PC bál? 17:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

22. 01. 2019 Sněhulák, kam se podíváš 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

23. 01. 2019 Venkovní radovánky 14:00 – 17:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

23. 01. 2019 Jak jíst a nepřibrat – přednáška 14:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

28. 01. 2019 Fotbalový zápas Upřesníme NZDM Pro uživatele NZDM 

29. 01. 2019 Příprava na svátek sv. Valentýna 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 01. 2019 Hraní deskových her 14:00 – 17:00 NV 206 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 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 
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