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NZDM „Vulkán“ je určeno mladým lidem ve věku 15-26 let z Obrnic. V současné době navštěvuje klub 80 

uživatelů. Zařízení je otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 10:00 do 20:00 hodin, přičemž doba od 10:00 

do 14:00 hodin je určena pro pozvané. Uživatelé mohou využívat jak venkovní prostory (hřiště, ohniště, 

dráha pro kolečkové brusle), tak vnitřní prostory (vstupní hala s kulečníkem a stolním tenisem, klubovna, 

kondiční místnost, počítačová učebna, konzultovna). Nabízíme řadu volnočasových, ale i vzdělávacích 

aktivit.  S mládeží pracují dvě sociální pracovnice a tři pracovníci v sociálních službách. S náročnějšími 

problémy pomáhají i psycholog a právník. V kondiční místnosti je dvakrát týdně k dispozici trenér. Od 

dubna 2016 se uživatelé budou setkávat i s lektorem IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiče uživatelů mohou klub „Vulkán“ kdykoli po dohodě navštívit a ujistit se tak, že je v něm pro jejich 

děti bezpečné prostředí.  

(Tým NZDM) 
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Velikonoční posezení v OCSS 

Ve čtvrtek 24. 3. 2016 bylo v SAS opravdu velmi 

rušno. Od 10 hodin jsme v rámci celodenní akce 

„Velikonoční dílna“ s malými i velkými 

návštěvníky pletli pomlázky, barvili vajíčka, 

zdobili kraslice, vybarvovali omalovánky 

s  velikonočními motivy. Na závěr jsme si 

povídali o velikonočních tradicích a pochutnali si 

na velikonočním beránkovi. 

(Tým SAS) 

 

 

 

Společné velikonoční setkání s uživateli 

TP/OSP se uskutečnilo dne 23. 3. 2016 v ICVA.  

Při dobré kávičce a drobném pohoštění jsme si 

povídali o  tradici velikonočních svátků. Také 

jsme vyráběli velikonoční dekorace. S uživateli se 

těšíme na další setkání.   

(Napsala E. Hudecová TP/OSP)  

 

 

 

 

I v NZDM se uskutečnilo „Velikonoční posezení“, 

a to ve čtvrtek 24. 3. 2016 S uživateli jsme 

společně poseděli v naší klubovně. Ochutnali jsme 

připravenou bábovku, která všem moc chutnala. 

U  příležitosti Velikonoc jsme připravili 

prezentaci o Vatikánu. 

 

(Tým NZDM) 
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773 463 564. Náklad 100 výtisků. Neprodejné! 

Ochutnávka z akcí připravovaných na 

duben v OCSS 

Historie Romů 

U příležitosti Dne vzdělanosti (7. 4.)  

a Mezinárodního dne Romů (8. 4.) připravujeme 

v SAS pro naše uživatele přednášku na téma 

Historie Romů. Přednášet bude Erika Rácová. 

Akce je plánována na čtvrtek 7. 4. 2016 od 15 

hodin v SAS.  

(Tým SAS) 

 

 

 

 

Turnaj v pexesu 

Pekelně se soustřeď! Pexeso zná nejspíš každý. Je 

to hra se speciálními kartami, které tvoří dvojice, 

zaměřená na paměť a soustředění. Hrají ji 

nejméně dva hráči a vyhrává ten, kdo odhalí 

nejvíce dvojic. Rozhodli jsme se u nás v NZDM 

uspořádat turnaj v této hře a to přesně 13. 4. 2016 

od 16:00 hodin. Přijď a ukaž, kdo je mistrem 

v pexesu! 

 

 

 

 

Turnaj ve stolním tenise 

Nejoblíbenější turnaj je zpět! Zveme všechny 

uživatele, aby přišli ukázat, kdo z nich je nejlepší 

a bude nést titul „Mistr NZDM ve stolním tenise“. 

Turnaj proběhne dne 20. 3 2016 od 16:00 hodin 

v NZDM. Těšíme se na Vás! 

(Tým NZDM) 
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1) Vašku, prozraď nám něco o sobě, kolik je ti 

let, odkud pocházíš atd.?   

Jsem obyčejný kluk z Obrnic. Narodil jsem se 

v Mostě a je mi 21 let. V Obrnicích bydlím od 

svých 2 let. Mezi mé záliby patří fotbal, ale také 

ostatní sporty, jako jsou třeba hokej a lyžování. 

Rád trávím svůj čas se svou přítelkyní. Také si rád 

zajdu na dobré jídlo s přáteli. 

2) Prozraď nám, jaké byly tvoje fotbalové 

začátky? 

Fotbalové začátky byly klasické jako u každého 

mladého fotbalisty. Začal jsem v první třídě. Ze 

začátku jsem nevěděl, zda o fotbal vůbec stojím, 

ale zvládl jsem všechny překážky a přerostlo to do 

lásky, která k fotbalu nikdy neskončí. Postupně 

jsem procházel mostecké týmy a hledal optimální 

působiště. Bohužel na vrcholové úrovni jsem 

neuspěl a tak momentálně hraji v nižších 

soutěžích. Na tuto sezonu jsem se vrátil do 

Obrnic, abychom se společně s týmem pokusili 

o  záchranu. 

3) Jak ses dostal k malému fotbalu? 

K malému fotbalu jsem se dostal díky tátovi, který 

mě dostal k němu do týmu jako hráče v poli. 

Postupem času jsem se dostal do brány 

a  přestoupil do jiného týmu, kterému jsem 

v následující sezoně pomohl do finále. 

Momentálně jsem sestavil s kamarádem nový tým 

FC Jeptišky, podle jedné mostecké hospůdky.       

Zatím se nám docela daří. Dále hraji za výběr 

Mostecké ligy, se kterým hrajeme Celostátní 

Superligu a momentálně se nacházíme na půleném 

prvním místě s výběrem Prahy. Doufám, že se nám 

podaří jako nejmenšímu svazu v Superlize 

vybojovat titul.  

4) Co tě dostalo do reprezentace lvíčat? 

Do reprezentace lvíčat jsem se dostal díky 

projektu, který se konal minulý rok, a proběhlo to 

způsobem, že z každé oblasti, kde se hraje malý 

fotbal, byli vedením dané ligy vybráni dva 

fotbalisti. Uskutečnil se výběrový kemp 

s přátelským utkáním proti Slovensku, které jsme 

vyhráli 5:2. Po tomto utkání jsem byl nominován 

i  na odvetné utkání na Slovensku a také domácí 

utkání s Německem, které jsme také vyhráli. 

5) V červenci 2016 pořádá Praha mistrovství 

Evropy do 21 let, kdy se dozvíme závěrečnou 

nominaci a jestli v ní figuruješ? 

Je to tak. V červenci se uskuteční historicky první 

mistrovství Evropy v malém fotbalu kategorie do 

21 let. Momentálně jsou před námi dvě akce, které 

by měly určit závěrečnou nominaci. Doufám, že 

moje pozice v U21 je tak pevná, že se na toto 

mistrovství dostanu a přivezu do Obrnic zlatou 

medaili! Nechci, aby to vypadalo nějak nafoukaně, 

ale mám zdravé sebevědomí a to k fotbalu patří.  

6) Nakoukl si i do seniorské reprezentace, jak 

vidíš svoje šance se podívat na EURO 2016, 

které bude hostit Maďarsko?  

Tak seniorskou reprezentaci jsem si podle mého 

zasloužil výkony v mladší kategorii U21, což je 

pro mě momentálně přednější. Jelikož v A týmu 

jsou v bráně stálice, které se jen tak nevzdají 

šance obléknout reprezentační dres a tak si 

myslím, že pro to abych se dostal na vrcholové 

akce A týmu, budu muset více zabojovat. Tím ale 

nechci říct, že bych rád nereprezentoval naši zem 

v Maďarsku, spíše naopak po mém výkonu 

v Tunisu svoje budoucí vystoupení v reprezentaci 

vidím reálně. Kdyby to nevyšlo, nic se neděje, 

budu makat dál. Momentálně čeká U21 turnaj 

v Bratislavě, tak uvidíme, jestli budu nominován. 

Všechny prosím o podporu a držte mi palce. 

Doufám, že na mě budou naše vesnice i klub 

NZDM pyšní. 

Přejeme Ti hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních  

i fotbalových úspěchů. Děkuji za rozhovor. 

                (Jakub Zaspal, Dis.) 
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Obec Obrnice 

6. Dětský maškarní bál

Na začátku března se v ICVA konal Dětský 

maškarní bál. Jednalo se již o 6. ročník. Stejně 

jako vloni nás navštívil klaun Hopsík a víla 

Hopsinka. Připravili si pro děti krásný 

doprovodný program plný soutěží, tance, čar a 

kouzel. Dětem se program velice líbil a již teď se 

společně s nimi těšíme na další ročník této 

podařené akce.  

 

 

Poetický večer 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen Obec 

uspořádala akci s názvem „Poetický večer“. 

Navštívila nás skupina pražských básníků, kteří 

pro dámy recitovali básně o lásce a ženách. Na 

kytaru je doprovázel italský hudebník hrou na 

kytaru a zpěvem italských písní. Nakonec jsme 

s nimi poseděli, pěkně popovídali a dokonce 

i  zatančili. Byl to moc pěkný večer. 

 

 

Obrnický ples

Již 7. Obrnický ples se konal 12. 3. 2016. 

Tradičně je tento ples posledním v sezóně. Hrála 

skupina Sortiment. Pro všechny byla připravena 

bohatá tombola. Překvapením večera byla dvě 

báječná taneční vystoupení. Nejprve cvičenky TJ 

Sokol Obrnice připomněly svým vystoupením 

„Maminky s dětmi“ spartakiádu. Poté místní 

taneční skupina, která si říká Dance ladies, 

předvedla vystoupení inspirované filmem „Asterix 

a Obelix – Mise Kleopatra“. Návštěvníky obě 

vystoupení moc pobavila. Všichni se moc těšíme 

na příští rok.  

(informovala Lucie Cabová z ICVA)  
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Stále probíhají konkurzy na Obrnický talent. První 

již máme za sebou, ale dva nás ještě čekají. 

Neváhejte a přijďte na další kola do budovy ICVA  

(bývalá stará škola) ve dnech 

19. 4. 2016 v 16:00 

24. 5. 2016 v 16:00 

Hlásit se můžete u Ivy Novákové v NZDM (vedle 

Rafandy) nebo telefonicky na tel. čísle: 

608 776 210. 

TJ Sokol Obrnice 

Klášterec nad Ohří 2:1 (0:0) 

TJ Sokol Obrnice 

Branky: 47. J. Kolář, 55. M. Škultéty - 

69. O. Berki 

Obrnice zajížděli k prvnímu utkání do Klášterce. 

Jednalo se o první utkání jarní sezóny, které 

ovšem mělo hodně promluvit do bojů o záchranu. 

Obrnice nezačali dobře. Na hřišti působili 

chaoticky a prvních deset minut si Klášterec 

vypracoval dvě velmi slibné brankové příležitosti. 

Poté se hra vyrovnala a nakonec největší šanci 

prvního poločasu spálil hostující R. Sedlecký. Po 

jeho střele musel zaskakovat na brankové čáře 

domácí hráč. Do druhé půle Obrnice nevstoupily 

vůbec dobře. Ve 47. minutě se po špatné domluvě 

mezi brankářem a obranou hostí prosadil J. Kolář, 

který krásně přehodil gólmana. V 55. Minutě 

zvyšoval již na 2:0 domácí kapitán M. Škultéty, 

který vystřelil z 25metrů k tyči. Nutno říct, že 

střele pomohl nerovný terén a menší zaváhání 

brankáře. Ovšem v 59. minutě se nesmyslně 

nechal vyloučit kapitán Škultéty a domácí museli 

dohrávat v 10 lidech. Od té doby byli na hřišti 

pouze Obrnice. V 69. minutě snížil po závaru před 

brankou O. Berki. Ovšem marné bylo dobývání 

klášterecké branky. Obrnice nedokázaly vyrovnat 

a bohužel, odjíždějí s prázdnou. Pochvalu zaslouží 

domácí brankář, který působil velmi jistým 

dojmem. 

Další důležité utkání sehrají Obrnice na domácím 

hřišti proti Domoušicím v sobotu  

2. dubna 2016 od 13:00. Přijďte podpořit 

obrnické fotbalisty! 

(Jakub Zaspal, Dis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor, služba je zpoplatněna.  

http://fotbalunas.cz/hrac/50818/
http://fotbalunas.cz/hrac/50831/
http://fotbalunas.cz/hrac/30767/
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termín název akce od - do místo pro koho 

4. 4. 2016 Speciální pedagog 14.30 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

7. 4. 2016 Historie Romů - přednáška 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

14. 4. 2016 Soutěžní odpoledne 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

21. 4. 2016 Rytmus v těle 3 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

28. 4. 2016 
Vyrábíme čarodějnické 

klobouky 
15:00 – 16:30  NV 206 Pro uživatele služby SAS 

4. 4. 2016 

 
CkS – USA vojenské jednotky 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

6. 4. 2016 Kvetoucí rostliny v dubnu  16:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

7. 4. 2016 Bez cenzury – šikana 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

7. 4. 2016 Den Romů 17:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

13. 4. 2016 Turnaj v pexesu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 4. 2016 Karel Fiala – přednáška drogy 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 4. 2016 Turnaj ve stolním tenise 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 4. 2016 Bez cenzury - vztahy 16:00 – 18:00 NZDM  Pro uživatele NZDM 

26. 4. 2016 CkS – Chorvatsko  16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 4. 2016 Turnaj v kulečníku 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

28. 4. 2016 Čarodějnický den 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Dle 

domluvy 
Speciální pedagog 14:30 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

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

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM 

 

Pro uživatele NZDM 

 

Dle 

domluvy  
Psychologická poradna  15:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele OCSS 

Vždy v úterý 

a ve čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Vždy v úterý Cesta kolem světa 18:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 


