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ROČNÍK III.

ČÍSLO 7. a 8.

ČER/SRP 2016

Sociální služby jsou za podpory OÚ Obrnice financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem
a Komunitního plánu města Most a z individuálního projektu MPS

www.ocss.cz

V květnu oslavilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) tři roky svého vzniku. Za dobu
existence přišlo i pár zlomových okamžiků, se kterými se musel tým NZDM vypořádat. Ihned na počátku
odešel z týmu Vladimír Porada a nahradil ho Roman Daněk – student, psycholog a dobrý parťák. Roman se
stal nepostradatelným členem týmu, který se i s jeho pomocí rozjel na plné obrátky. Říká se, že všechno
dobré jednou končí. Studium zaválo Romana do Brna a skloubit denní studium na vysoké škole,
překonávání 296 kilometrů a zaměstnání, bylo nad jeho síly. Skoro po roce jsme opět stáli před
rozhodnutím, jak dobře vybrat nového člena týmu. Povedlo se. Přišel Jakub Zaspal - sporťák, který je
s námi dodnes. Říkali jsme si super, jsme tým a nic nás nerozdělí, ale stalo se. Opět po roce. Tentokrát
odešla Jana Vinšová a to na mateřskou dovolenou. Pro tým to byla velká rána nejen proto, že to přišlo
v době, kdy jsme se stěhovali do nových prostor NZDM a navyšovali kapacitu skokově o 25 uživatelů, ale
hlavně proto, že je to skvělá sociální pracovnice, výborná týmová hráčka a kreativní duše. Najednou jsme
hledali hned dva nové kolegy. V tomto nelehkém období nám hodně pomohli dobrovolníci z řad uživatelů.
Jmenovitě Hanka Maňkošová a Ajtík. Za rok 2015 odpracovali bez nároku na mzdu 202 dobrovolnických
hodin v celkové hodnotě 28.512, - Kč.
V současné době je tým NZDM kompletní. Tvoří ho sociální pracovnice Ing. Eva Winklerová a Iva
Nováková, DiS, pracovníci v sociálních službách Simona Balážová, Jakub Zaspal, DiS a Vítězslav Novák,
DiS. Tým doplňují externí pracovníci Martin Novotný - trenér ČR v kulturistice, Jindřich Rác - IT
specialista a již opět Mgr. Jana Vinšová Konvalinková – sociální pracovnice na DPP.
Je před námi léto, prázdninový čas, dny plné zážitků a očekávání. I my jako tým jsme si pro vás připravili
řadu prázdninových aktivit, o kterých se dočtete na dalších stránkách v tomto vydání. Přejeme vám krásné
léto a spoustu báječných zážitků.
Váš tým NZDM Vulkán
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Dne 28. 6. 2016 se konalo finále již třetího ročníku Obrnického talentu. Tuto soutěž pro všechny, kteří mají
talent a neváhají se o něj podělit, organizuje OCSS. Od dubna do června probíhala vyřazovací předkola.
Celkem bylo vybráno do hlavní soutěže čtrnáct vystoupení – šest tanečních, sedm pěveckých a jedno
sportovní. Soutěž nebyla věkově omezena a tak se mohl zúčastnit každý, kdo je z Obrnic. Bojovalo se
o medaile, diplomy a dárkové balíčky, na vítěze čekal navíc Andělský pohár.
V porotě letos zasedli – ředitelka OCSS Mgr. Lucie Matějovicová, místostarosta obce Obrnice Stanislav
Zaspal, loňský vítěz Patrik Štolba, praktikantka v NZDM Kristýna Hemerková a paní Irena Kováčová.

Sál ICVA byl zaplněn do posledního místa. Diváci se zaujetím sledovali jednotlivá vystoupení a odvahu
a větší či menší talent odměňovali potleskem. Porota soutěžící tajně bodovala. Po chvilce napětí, kdy se
body sečetly a připravily diplomy, byly slavnostně vyhlášeny výsledky a odtajněn letošní vítěz.
Na prvním se umístil Jan Dužda, který nám předvedl ukázku 4 klasických soutěžních pozic v kulturistice
kategorie Fyzik. Ke svému číslu přidal ještě ukázku posilovacích cviků na hrazdě. Diváci výkon mladého
kulturisty ocenili bouřlivým potleskem. Více se dočtete o výhercích v následujících stránkách.
V doprovodném programu vystoupila taneční skupina z místního sdružení Duhovka. Jejich vystoupení bylo
opět na výborné úrovni. Diváky také pobavil svým vystoupením Tomáš Šindelář, který vystoupil
z choreografii k písni Gangnam style od PSY.
Děkujeme konferenciérkám (Andrea Koláčková a Hanka Maňkošová), porotě, účastníkům, organizátorům i
divákům za úžasnou atmosféru a příjemné odpoledne.
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První místo vybojoval Jan Dužda. Honza se věnuje kulturistice s menšími či většími přestávkami již šest let.
Poslední rok na sobě pracuje intenzivně – navštěvuje posilovnu v NZDM a cvičí pod vedením trenéra
Martina Novotného, který je k dispozici v NZDM Vulkán dvakrát týdně pro všechny uživatele.
V květnu se Honza zúčastnil první soutěže „Velká cena Rakovníka“, kde v kategorii Fyzik obsadil 9. místo.
Nyní se připravuje na podzimní soutěž. Před samotnými závody se po dohodě s trenérem rozhodne, zda
bude bojovat o medaile v kategorii Fyzik nebo v kulturistice. V kulturistice jde o maximální objem rozvoje
těla, v kategorii Fyzik o symetrii, šarm, jistotu, tedy o celkový dojem.
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Druhé místo vybojovalo tanečnice Mischelka Kurejová, která
dokázala výbornou choreografií na písničku El Perdón od
Enrique Iglesiase dostat diváky do varu. Vystoupení
nepostrádalo ladnost, ale ani náboj.

Na třetím místě se umístila rodinná hudební skupina s tradiční krásnou romskou hudbou. Bratři Lubor a
Martin Herákovi doprovázeli hrou na klávesy zpěv své sestřenice Sandry a jejího manžela Denise
Balogových. Publiku se vystoupení velmi líbilo a pár lidí dokonce roztancovali.
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Zábava

Vtip na léto

Tip do kina

Přijde zajíc do cukrárny a povídá: "Jakou máte
zmrzlinu?" Cukrář na to: "Jahodovou, vanilkovou,
banánovou, borůvkovou, ananasovou, kiwi,
čokoládovou, oříškovou, citronovou, višňovou
a rybízovou."
Zajíc na to: "Ale já bych chtěl mrkvovou."
Cukrář na to: "Zajíci, mrkvovou nemáme!"
Tak se to opakuje každý den, až se cukrář naštve
a mrkvovou objedná.
Když se zajíc opět požádá o mrkvovou, tak mu jí
dá hned 4 kopečky.
Zajíc se podívá na cukráře, olízne zmrzlinu
a povídá: " Ta je ale pěkně hnusná, že?"

Teorie Tygra
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost.
Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky
došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová)
totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří,
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený.
Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré
víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro
něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj
starala podle své představy o jeho štěstí. A Janovi
začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena
Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií
malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením,
že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně
ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže, nechce,
neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán.
Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit
a získat zpět vládu nad svým životem.

Připravované výlety NZDM
Pro uživatele NZDM chystáme výlet do Mostu,
kde bychom rádi navštívili zařízení jménem
Escape. Tato hra je určena pro 2 – 5 hráčů. Jedná
se o únikovou místnost. Vybrat si můžete
z místností Egypt nebo Asylum. Na únik je
časový limit 66 minut, poté vás již osvobodí
roommasteři. Můžete zdarma využít bezpočet
nápověd nebo získat bonusový čas. Obsluha bude
pomocí kamer sledovat vaši hru a pořizovat
snímky na diplom, který budou zároveň vaší
krásnou vzpomínkou na tento zážitek. Od hráčů,
kteří již tuto hru absolvovali, si nenechte prozradit
detaily hry, přišli byste tím o všechnu zábavu.

Dále jsou v jednání výlety do zoo v Ústí nad
Labem, do Prahy, na paintball v Teplicích či
návštěva věznice Bělušice a další přání, která
jste si pověsili na strom přání.
www.ocss.cz

SAS
Prázdniny se SASankami
Skončila škola a léto je v plném proudu. Děti čeká
moře volného času. A i my Sasanky chceme
pomoci rodičům a jejich dětem strávit léto
příjemně. Proto i o prázdninách se s našimi
rodinkami budeme pravidelně setkávat při
aktivizačních činnostech.

Rytmus v těle 5
Dne 2. 6. 2016 proběhlo v SAS pokračování akce
Rytmus v těle. Rodinám jsme představily novou
aktivitu a to tanečky na židlích. Jedná se
o kondiční cvičení zaměřené na koordinaci
pohybu, procvičování jemné motoriky za
doprovodu speciálně sestavené hudby.

Chystáme celoprázdninový program, který jsme
nazvaly „Prázdniny se SASankami“. Každé
čtvrteční odpoledne na děti a jejich dospěláky
čeká zajímavá akce. Ale pozor! Tentokrát bude
vše tajné . Téma se vždy dozvíte až na začátku
akce. Děti budou sbírat body za účast a jednotlivé
aktivity. Na závěr vše spočítáme, vyhodnotíme
a děti odměníme.

Dále jsme si zahráli pohybové hry "Molekuly"
a "Zapletené ruce". Na závěr si děti vyžádaly
oblíbenou "Židličkovanou". Velice jsme se
všichni pobavili a plánujeme využít šikovnosti
a nadšení dětí při vytvoření krátkého programu
pro seniory. Děti jsou touto myšlenkou nadšené
a chtějí se aktivně zapojit do tvorby programu.

Čeká nás také milá návštěva ze Stáje u Lucky.
Asi vás napadlo, že přijedou s koníky. Pravda je
však jiná. Setkáme se s moc šikovnými pejsky
a budeme si povídat o canisterapii. Pokud nevíte,
co toto slovo znamená, máte možnost se to
dozvědět v úterý 12. 7. mezi 9. a 10. hodinou.
Bonusem pro vybrané rodiny, které s námi velmi
dobře spolupracují, budou dva výlety za
poznáním. První cesta nás zavede 11. 7. do
zooparku v Chomutově a 2. 8. vyrazíme do
Mostu na hrad Hněvín a do Oblastního muzea.
www.ocss.cz

SASanky 

Cesta do pohádky IV.
„Hrajeme si v lese“
V červenci nás čeká další veleakce našeho
Obrnického centra sociálních služeb. Zapište si, že
30. 7. 2016 od 14:00 do 16:00 hod. se koná již
čtvrtá „Cesta do pohádky“, letos s podtitulem
„Hrajeme si v lese“. Pro děti připravujeme bohatý
program. Celá akce se uskuteční v areálu NZDM.

(Cesta do pohádky III.2015)

Těšíme se na další báječné odpoledne. Doufáme,
že nám bude přát počasí a sejdeme se velkém
počtu. Bude i překvapení v podobě doprovodného
programu.

Opět se pro vás „vymódíme“ a na jednotlivých
stanovištích, kde budou děti plnit zapeklité úkoly,
nás můžete zkusit rozpoznat.
Těšit se můžete již tradičně také na jízdu na
konících a malování na obličej.

(Cesta do Pohádky I. 2013)

(Cesta do pohádky II.2014)
www.ocss.cz

TP/OSP
Dne 16. 6. 2016 se uskutečnilo milé setkání
uživatelů TP/OSP a SAS. Společně jsme si opekli
buřty, pobavili jsme se u ohně a zavzpomínali
jsme na táborové písně. Těšíme se na další setkání
během letních prázdnin.
(tým TP/OSP)

Sokol Obrnice
Obrnické „Áčko“ se dokázalo na poslední chvíli
zachránit a tak i příští rok bude hrát 1. A třídu.
Příští sezónu se budou potkávat s těmito týmy:
FK Postoloprty
AFK LoKo Chomutov
TJ Středohor Dobroměřice
FK Louny B
Sokol Údlice
1. FC Spořice
SK Viktorie Ledvice
SK Ervěnice - Jirkov
TJ Sokol Březno
TJ Tatran Podbořany
TJ Sokol Domoušice
TJ Sokol Obrnice
SK Kopisty
TJ Spartak Perštejn

Spolupráce NZDM Vulkán
s Polyfunkčním centrem v Chanově
Ve spolupráci s Polyfunkčním centrem Chanov
chystáme několik společných turnajů. Těšit se
můžete na turnaj ve fotbale, ve stolním tenise
a možná i v kulečníku. Naši uživatelé navrhli, že
by se jim líbilo poměřit své síly i v kondiční
místnosti. Turnaje proběhnou v rámci „Října pro
neziskovky“. Máme tedy celé prázdniny na
přípravu, kdy budeme pilovat kondici a techniku.

Doufáme, že si najdete cestu na domácí zápasy
a možná i „venku“. Podrobnější rozpis vyjde
v dalším čísle.
Děkujeme za podporu v sezóně 2015/2016
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termín
Každý
čtvrtek

název akce

od - do

místo

pro koho

Prázdniny se SASankami

15:00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

7. 7. 2016

Salón krásy

10:00 – 14:00

Most

Pro uživatelky NZDM

11. 7. 2016

Výlet do zooparku

Chomutov

Pro uživatele služby SAS

12. 7. 2016

Návštěva ze stáje u Lucky
(canisterapie)

9:00 – 10:00

NV 206

Pro uživatele služby SAS

13. 7. 2016

Turnaj ve stolním tenise

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

18. 7. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

20. 7. 2016

Turnaj ve fotbale

16:00 – 19:00

Šk. hřiště

Pro uživatele NZDM

18. 7 – 21.
7. 2016
18. 7. – 21.
7. 2016
26. 7. – 27.
7. 2016

upřesníme

Lanová dráha Klíny

upřesníme

NZDM

Pro uživatele NZDM

Exkurze do firmy

upřesníme

upřesníme

Pro uživatele TP/OSP

Escape

upřesníme

NZDM

Pro uživatele NZDM

NZDM

Pro uživatele NZDM

Most

Pro uživatele služby SAS

28. 7. 2016

Netradiční olympiáda

16:00 – 18:00

2. 8. 2016

Výlet na hrad Hněvín

upřesníme

Dle
domluvy

Speciální pedagog

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek

10:00 – 12:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý Cesta kolem světa

18:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý den
Každý
čtvrtek
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