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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 

první měsíc nejen nového roku, ale též nového desetiletí, je za námi a my Vám 
přinášíme další číslo našeho měsíčníku Maják. Oproti poslednímu číslu Vám opět přinášíme 
tipy na kulturní akce, těšit se též můžete na křížovku a sudoku různé složitosti.  
 
Leden byl pro všechny příznivce nejoblíbenějšího sportu na světě, kteří navštěvují naše 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vulkán, jistě zajímavý. Díky podpoře obce a TJ Sokol 
Obrnice máme nyní každý čtvrtek možnost chodit hrát fotbal do obrnické haly, čehož hned 
při první příležitosti využil celkem velký počet zájemců, takže jsme mohli vytvořit hned čtyři 
týmy, které proti sobě v rámci fair play zápolily s velkým nadšením. Uvidíme, zda-li zájem 
neopadne – pevně věříme, že ne.  
 
Od začátku února mohou uživatelé a uživatelky naší poradny vždy v úterý navštívit  
IT lektora, který jim bude pomáhat zvýšit jejich počítačovou gramotnost. 
 
Do dalšího měsíce Vám, milé čtenářky, milí čtenáři, přejeme více šťastných zpráv v médiích, 
pevnou vůli pro ty z Vás, kteří budou držet tzv. suchý únor a mnoho lásky a pochopení pro 
všechny zamilované k svátku Sv. Valentýna. Nepropadejme depresím a panice – co si třeba 

jen tak zazpívat nebo zatančit? 😉  

Pěkné čtení a pokoukání Vám za celou redakci přeje 
    

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

Výroba ovcí 
23. 01. 2020 

Ve čtvrtek dne 23. 01. proběhla první akce v novém roce s 

názvem „Výroba ovcí“. S uživateli jsme nejdříve plánovali 

činnosti, které by chtěli tento rok vyzkoušet. Padlo zde 

mnoho zajímavých nápadů, kterými se určitě budeme v 

průběhu roku inspirovat. Pro rodiny s dětmi bylo 

připraveno vyrábění ovcí. Nejdříve se vystřihlo bílé kolečko, 

na které se nalepil odpad ze skartovačky. Poté si vystřihly 

hlavu ovce, kde nakreslily oči, nos a pusu. Obě části se 

spojily k sobě, a nakonec se nalepily ruce a nohy. Ovečka 

byla hotová. Dále jsme si vyzkoušeli interaktivní tabuli, 

protože některé děti tu byly poprvé. Na závěr jsme pustili 

romskou hudbu a společně tancovali. Akce se vydařila a 

všem se líbila. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Kdo si hraje, nezlobí 
06. 01. 2020 

První pondělí v lednu proběhl další 

blok hraní tzv. psychoher. 

Tentokrát bylo „sezení“ zaměřeno 

na komunikaci. První hra se 

jmenovala Transplantace srdce. 

Společně jsme se proměnili  

v lékaře, kteří měli rozhodnout  

o tom, kdo a z jakého důvodu si 

zaslouží nové zdravé srdce. 

Následovala hra na odlehčení  

s názvem Čelovka. Každý musel 

pomocí otázek zjistit, co má 

napsáno na čele.  

Blok jsme zakončili poslední hrou s názvem Baterky, při které si každý nalepil na záda papír s nakreslenou 

baterkou, ostatní uživatele měli za úkol napsat do baterky něco hezkého nebo povzbuzujícího. 

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

Sněhulák, kam se podíváš 
22. 01. 2020 

Ve středu, 22. 01. 2020, jsme 
v našem nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež Vulkán vytvářeli 
pomocí barev na sklo sněhuláky. 
Barvy na sklo se používají k 
malování na sklo, zrcadlo, 
obkladačky a jiné hladké povrchy. 
Nejprve se barva nanese přímo  
z lahvičky na fólii. Po zaschnutí se 
obrázek z fólie opatrně odtrhne a 
nalepí na požadovaný povrch. 
Dopředu jsme na propisovací fólii 
připravili vzory a naši uživatelé si 
mohli vybrat z velké škály různých 
barev a vytvořit si takového 

sněhuláka, jaké ho jim jejich představivost dovolila. Své výtvory si poté mohli odnést domů, a nalepit kam 
jen ruka a mysl ráčí.  
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 

Konec projektu 
01. 01. 2020 

Se začátkem nového roku jsme se z důvodu 
ukončení projektu rozloučili s našimi externími 
pracovníky. Skončil pedagog, IT lektor a lektor 
hudebně tanečního kroužku. Všem moc děkujeme 
za jejich práci.  
 
Od poloviny února budeme mít pro vás 
připravené akce každou středu a čtvrtek vzhledem 
k velkému zájmu rodin. Těšit se můžete na 
zajímavé kreativní činnosti a příjemné posezení s 
pracovníky SAS. 

 
 
Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
 

Jak jíst a nepřibrat 
23. 01. 2020 

Dne 23. 01. 2020 jsme pro naše uživatele 

připravili velice zajímavou a poutavou 

přednášku, jak jíst a přitom nepřibrat.  

Je to velice těžké, neboť po vánočních 

svátcích každý je nespokojen, že neudržel 

chutě na uzdě. Informovali  jsme uživatele, 

že je nutné dodržovat pitný režim, jíst 

vyváženou stravu minimálně  

5 x denně – jako jsou ovoce, zelenina,  

libové maso, ryby, luštěniny.  Musí se 

vyhnout smaženým a tučným jídlům. 

Dalším důležitým bodem při hubnutí,  na který nesmí uživatelé zapomínat, je cvičení a pokud ze zdravotních 

důvodů nemohou cvičit, jsou dobré dlouhé procházky. 

http://www.ocss.cz/


Křížovka 
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Zdroj: http://www.poruchypameti.cz/hry/krizovka/
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Kultura a volný čas 
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Tipy do kina: 

V síti  
Dokumentární  
 
v kinech od 27. 2. 2020 

„Pouze pět hodin trvalo, než 83 mužů ve věku 26-
63 let zareagovalo na fiktivní profil 12leté dívky, 
který vytvořilo režisérské duo Klusák & 
Chalupová. Tato alarmující skutečnost vedla 
tvůrce k natočení celovečerního nezávislého 
dokumentárního filmu V síti. Veškeré 
audiovizuální materiály jsou již pořízeny, ale k 
finálnímu dokončení filmu tvůrci potřebují další 
finanční prostředky, které se snaží získat kampaní 
Hithit.“ 
 
Režie: Vít Klusák, Barbora Chalupová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kinobox.cz/film/568946-v-siti 

 

Tipy na kulturní akce a volný čas: 

Zahájení výstavy: Most - zánik a zrození 

„Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy MOST - 
ZÁNIK A ZROZENÍ dne 20. února od 17. h. do 
Oblastního muzea a galerie v Mostě - ul.  
Čs. Armády 1360. Jedná se o putovní výstavu 
Národního památkového ústavu (Ústí nad Labem) 
a postihuje dopady rozhodnutí o demolici (1964) 
historického Mostu v rovině architektonické  
a urbanistické. 
Těžba na území historického města Mostu  
a veškeré důsledky, které s ní byly spojeny, jako je 
devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, 
přemístění tisíců lidí a zpřetrhání jejich vazeb, 
přestavují i v celosvětovém měřítku jedinečný 
společenský experiment. 
Cílem výstavy je alespoň ve stručnosti postihnout 
dopad, který mělo rozhodnutí o demolici Mostu 
v architektonické a urbanistické rovině. 
Výstava čerpá z bohatých pramenů, které jsou 
součástí sbírek Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ústí nad 
Labem. Velká část těchto pramenů dosud nebyla 
nikdy veřejně prezentována. 
 
Výstava potrvá do konce května 2020.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: https://www.mesto-most.cz/zahajeni-vystavy-most-

zanik-a-zrozeni/a-12969 
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TP/OSP 
 

Dávky SSP a PHN  

 

S novinkami MPSV – dávky SSP a PHN pro rok 2020 

seznámíme uživatele ve čtvrtek 20. 2. Sejdeme se 

v poradně v 14:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 
 

Malování hennou 

 

6. 2. bude v herně SAS probíhat tetování hennou. 

Tetování je pouze dočasné a po čtrnácti dnech 

zmizí.   

 

Svatý Valentýn 

 

13. 2. nás čeká svátek zamilovaných. Přijďte si 

vyrobit dárek, kterým můžete potěšit lidi, které 

máte rádi. 

 

Promítání 

 

20. 2. se v herně SAS podíváme na nějaká pěkná 

videa pro děti, která jsou na internetu volně ke 

shlédnutí. Jistě bude bavit i dospělé. 

 

Základy slušného chování 

 

27. 2. proběhne přednáška o pravidlech slušného 

chování. Děti si budou moci vyzkoušet práci na 

interaktivní tabuli. 

 

NZDM 
 

Kdo si hraje, nezlobí 

 

3. 2. od 16:00 hod., tedy první pondělí 

v měsíci, proběhne v našem nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež tradiční blok 

psychologických a sociálně zaměřených her. Určitě 

se máte na co těšit.  

 

Fotbal v hale 

 

Už v průběhu ledna jsme díky obci Obrnice  

a TJ Sokol Obrnice zavítali do haly změřit své síly ve 

fotbalovém klání. Ne jinak tomu bude i tento 

měsíc. Hrajeme každý čtvrtek od 16:00 hod. 

Doporučujeme uživatelům přijít s dostatečným 

předstihem. 

 

Taštičky z lástičky 

 

Ve středu, 5. 2. od 15:00 hod., si budou moci 

uživatelé našeho klubu vytvořit originální tašky pro 

svoje milované (např. k blížícímu se svátku  

Sv. Valentýna). Budeme pracovat s barvami na 

textil. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 
 
 

v únoru 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 

03. 02. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

05. 02. 2019 Taštičky z lástičky 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

06. 02. 2019 Malování hennou 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

11. 02. 2019 Smejvák 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 02. 2019 Zdobení rámečků 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 02. 2019 Svatý Valentýn 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

18. 02. 2019 Veganství a vegetariánství 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 02. 2019 Křišťálová pryskyřice 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 02. 2019 Promítání 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

20. 02. 2019 Dávky SSP a PHN – přednáška 14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

25. 02. 2019 Brčkohraní 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 02. 2019 Malujeme loga týmů 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 02. 2019 Základy slušného chování 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

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 
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