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Cesta do pohádky III. 

„Indiánské léto“ 

V září nás čeká jedna z největších akcí naší 

organizace OCSS. Dne 5. 9. 2015 od 14:00 do 

16:00hod. se uskuteční akce s názvem „Cesta do 

Pohádky.“ Letos jsme si pro vás připravili téma 

Indiánské léto. Na této akci se budou podílet 

všechny naše služby a další organizace, např. 

DPC, které stejně jako minulý rok bude pomáhat 

s programem pro děti. Poprvé v novém NZDM 

venku. 

 

 

 

 

 

 

Opět budou připravena různá soutěžní stanoviště, 

kde děti budou muset plnit různé úkoly. Doufáme, 

že tento rok se nám akce vydaří, stejně jako 

v minulých letech. 

 

(Cesta do Pohádky II.) 

 

(Cesta do Pohádky I.) 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás a doufáme, že budete 

s nadšením plnit naše zapeklité úkoly.  

 

(Cesta do Pohádky II.) 

 

Akce se měla konat 15. 8. 2015, ale 

z provozních důvodů se přesouvá na první 

víkend v září. Děkuje za pochopení 
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Naše povedené akce v červenci 

Dne 9. 7. 2015 se uskutečnila akce s názvem 

"Taneční odpoledne s Kamilou Hlaváčikovou", 

zapojili se i ti nejmenší a jejich rodiče. Mohli jsme 

tak společně strávit příjemné odpoledne. 

Děkujeme Kamile za úžasné naladění a 

spolupráci. Tuto akci budeme opakovat v srpnu, 

více informací se dozvíte na dalších stránkách 

Majáku. 

 

 

 

 

 

Dne 14. 7. 2015 se uskutečnila exkurze do 

Truhlárny v Obrnicích. Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavostí o zpracování dřeva a prodeji nábytku. 

Uživatelé byli rádi, že se dozvěděli zase něco 

nového. Panu Karasovi děkujeme za zajímavý 

výklad a za to že si na nás udělal čas. 

 

 

 

 

 

Dne 22. 7. 2015 se uskutečnil výlet do Muzea 

čokolády v Praze. Zjistili jsme mnoho zajímavých 

informací o historii pěstování a druhu kakaových 

bobů. Také o druhu i výrobě kakaa a kakaových 

nápojů. Měli jsme možnost vidět výrobu 

belgických pralinek s ochutnávkou. 

Součástí prohlídky muzea byl také workshop 

(vlastní výroba čokolády, kterou si každý 

odnesl domů.). 

Výlet jsme si velmi užili. Děkujeme všem, kteří se 

zúčastnili. Více takových sladkých výletů. 
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Dne 27. 7. 2015 proběhlo pro uživatele služeb 

OCSS setkání s právníkem JUDr. Janou 

Betlamovou. Právnička poučila uživatele, aby si 

řádně přečetli smlouvy, které podepisují.  Mají 

zvážit, zda úvěr opravdu potřebují.  Vždy mají 

dbát  na přebírání pošty, s věřitelem mají 

komunikovat co nejdříve. Pokud vy sami máte 

tento problém, nebojte se obrátit na naší poradnu 

na adrese Nová výstavba 198, Obrnice a rádi vám 

pomůžeme. Děkujeme JUDr. Janě Betlamové, že 

si na nás udělala čas a posluchačům za pozornost. 

 

 

 

 

 

Dne 15. 7. 2015 v Obrnicích měla široká veřejnost 

možnost zúčastnit se akce "Netradiční 

olympiáda." Děti si náramně zasoutěžily a za 

splněné disciplíny dostávaly perníkovou medaili. 

Zapojili se i někteří dospělí. Počasí bylo krásné. 

Akce se vydařila. Děkujeme všem zúčastněným. 

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat Hance 

Maňkošové, Nikole Bertókové a Andree 

Koláčkové za pomoc s organizací. 

 

 

 

 

Dne 29. 7. 2015 proběhla v NZDM přednáška na 

téma „Zdravý životní styl“. Účastníci se 

dozvěděli zajímavé informace, které se týkají 

zdravé stravy, životního stylu, ale také o 

nebezpečí, které nám hrozí, pokud se nebudeme 

správně stravovat. Proběhla ochutnávka zdravých 

pokrmů. Moc děkujeme naší sociální pracovnici 

Janě z NZDM „Vulkán“ za krásnou přednášku. 
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Připravované akce OCSS 

V pondělí 3. 8. 2015 pořádáme „Taneční 

odpoledne s Kamilou“. Akce se bude konat 

v novém NZDM (vedle Rafandy) od 15:00 – 

17:00hod. Zveme všechny dospělé a děti od 6 let. 

Přijďte si zatancovat a strávit příjemné odpoledne. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

Český porcelán, a.s  Dubí  

Středa 5. 8. 2015  

 
Cena: 20,- Kč 

Odjezd v 8:30 hod. od ZŠ Obrnice   

Sraz před budovou NZDM 15 min. před odjezdem 

Zhlédnutí celého procesu výroby porcelánu 

Prohlídka muzea  

 Vlastní dekorace hrnečku, který si ponecháte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 17. 8. 2015 pořádáme ve spolupráci 

s Úřadem práce přednášku, která se bude týkat 

seznámení s plánovanými projekty zaměstnanosti, 

s chodem Úřadu práce jako takového a jeho 

evidencí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Křivoklát   

Sobota 8. 8. 2015  

 

Cena: 30,- Kč 

Odjezd v 8:15 hod. od ZŠ Obrnice  

Sraz před budovou NZDM 15 min. před 

odjezdem 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Jubilejní 20. ročník „Křivořezání“ na hradě 

s doprovodným programem (Turnaje, hudba, 

tanec, dobové tržiště, ohňová show, renesanční 

kuchyně) 

Individuální prohlídka hradu Křivoklát, výběr ze 

tří okruhů - hradí si každý sám. 

 

http://www.viva4you.com/
http://www.viva4you.com/
http://www.viva4you.com/
http://www.viva4you.com/
http://www.viva4you.com/
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Spolupráce s knihovnou 

Dne 20. 8. 2015 pořádá knihovna ve spolupráci 

s TP/OSP a SAS akci s názvem „Pohádkové 

odpoledne v knihovně“. Tímto zveme všechny, 

kteří rádi čtou a soutěží. Děti si mohou prověřit 

své znalosti pohádkových postaviček. 

Nezapomeňte si s sebou vzít dobrou náladu a 

hodně energie. Těšíme se na Vás.  

 

 

 

 

 

 

Taneční pobyt v horách 

Léto s tanečním studiem proběhne v termínu 11. 

8. – 14. 8. 2015. Ubytování v hotelu Koliba, 

v krásném prostředí Hory Svaté Kateřiny. Strava 

5x denně, doprava zajištěna autobusem z Mostu a 

Litvínova. Cílem tohoto pobytu je propagace 

zdravého životního stylu, zdravé výživy a 

aktivního trávení volného času. Účastníci budou 

od rána do večera tančit a sportovat, ale budou mít 

možnost se pobavit např. u táboráku, koupání 

(bazén v areálu) apod. Příspěvek na tento pobyt 

činí 500,-Kč. 

 

 

 

 

 

Vulkánský desetiboj 

Pozor! Chystáme novou soutěž pro všechny 

uživatelé NZDM „Vulkán“. Každý měsíc se 

budou vybírat ti nejlepší z vás, kteří budou mít 

určité výhody, které si vy sami můžete vybrat. 

Každá aktivita bude bodově ohodnocena. Budou 

se hodnotit: každodenní aktivity, docházení na 

přednášky, turnaje, plnění individuálního plánu 

atd. Máme pro vás připraveného i tzv. žolíka. Za 

co? Přijďte k nám a dovíte se více o této hře. Kdo 

bude prvním králem a královnou Vulkánu za 

měsíc srpen? 
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Zábava 

 

Pranostiky 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen 

mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr 

ze strnišť fouká. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště 

slunéčko hřeje. 

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně 

pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho 

radost vosy. 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se 

očekává. 

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně 

pěkné počasí. 

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět 

bouřku. 

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku 

hojná úroda a množství deště jest k doufání. 

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

 

 

Tip do kina 

Špión 

Susan Cooper (Melissa McCarthy) je 

zaměstnankyní největší špionážní organizace na 

světě, tedy CIA, což zní zajímavě. Ve skutečnosti 

má ale klidnou, nenáročnou a chvílemi až nudnou 

práci. Je totiž analytičkou, která jen málokdy 

opustí svůj psací stůl s počítačem, u něhož slouží 

jako oči a uši špičkového agenta Bradleyho Finea 

(Jude Law). Ti dva dohromady tvoří perfektní 

tým. Bradley špionážní mise v terénu zvládá, aniž 

by se mu v pečlivě upraveném účesu zkřivil jediný 

vlásek. 

(zdroj: Csfd.cz) 

 

Sokol Obrnice 

Rozlosování ,1.A třídy 2014/2015 

 

22.8.2015 

15:00 
sobota TJ Obrnice : TJ Milešov 

29.8.2015 

17:00 
sobota 

TJ 

Domoušice 
: TJ Obrnice 

5.9.2015 

15:00 
sobota TJ Obrnice : 

TJ 

Podbořany 

12.9.2015 

17:00 
sobota 

TJ 

Dobroměřice 
: TJ Obrnice 

19.9.2015 

15:00 
sobota TJ Obrnice : TJ Ervěnice 

27.9.2015 

16:30 
neděle SK Strupčice : TJ Obrnice 

3.10.2015 

15:00 
sobota TJ Obrnice : 

TJ Bř. 

Chomutov 

10.10.2015 

16:00 
sobota TJ Údlice : TJ Obrnice 

17.10.2015 

15:00 
sobota TJ Obrnice : SK Ledvice 

25.10.2015 

14:30 
neděle FK Louny : TJ Obrnice 

31.10.2015 

14:00 
sobota TJ Obrnice : FK Kadaň 

7.11.2015 

10:30 
sobota 1. FC Spořice : TJ Obrnice 

14.11.2015 

13:30 
sobota TJ Obrnice : TJ Březno 
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termín název akce od - do místo pro koho 

3. 8. 2015  Taneční odpoledne s Kamilou 15:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele OCSS od 6let 

5. 8. 2015 Porcelánka Dubí 7:00 – 13:00 Dubí Pro uživatele OCSS 

8. 8. 2015 Hrad Křivoklát  9:00 – 17:00 Křivoklát Pro uživatele OCSS 

11. 8. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

11. 8. – 14. 

8. 2015 
Taneční pobyt v horách Celé dny 

Hora sv. 

Kateřiny 
Pro uživatele NZDM 

17. 8. 2015 
ÚP Most – projekty a 

zaměstnanost 
15:00 – 16:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 8. 2015 Šperkování 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 8. 2015 Opékání buřtů 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

vždy v 

pondělí 
Speciální pedagog 14:30 – 16:30 NV 206 Pro uživatele OCSS 

Každý den  Sportovní odpoledne 14:00 – 16:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Vždy 

v pondělí 
Psychologická poradna 15:00 – 17:00 ICVA Pro uživatele OCSS 

Vždy 

v úterý a ve 

čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Vždy 

v úterý  
Muzikál 14:00 – 16:00 ICVA Pro mládež 

Vždy ve 

středu 
Šicí dílna 10:00 – 12:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb 

p. o., Redakční rada: Mgr. Lucie Matějovicová,  

Jakub Zaspal, Dis. Jana Štiková, Dis., Eliška 

Hudecová. Příspěvky posílejte na 

zaspal@ocss.cz nebo tel.: 773 463 564. Náklad 

100 výtisků. Neprodejné! 


