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a Komunitního plánu města Most a z individuálního projektu MPSV 
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Cesta do pohádky IV. 

V sobotu 30. 7. 2016 se uskutečnil již čtvrtý 

ročník "Cesty do pohádky", tentokrát s podtitulem 

„Lesní království“.  

Bylo připraveno osm soutěžních disciplín a dvě 

doprovodné akce. Děti soutěžily např. v hodu na 

cíl, překonávaly řeku, sbíraly lesní plody, 

vyzkoušely si zručnost na stezce odvahy, hledaly 

poklad, poznávaly, co do lesa patří a co ne. Za 

odměnu si mohly vyfouknout obří bubliny a projet 

se na koni. Po splnění všech disciplín obdržely 

sladkosti a veselé drobnosti. 

Velký dík patří všem, kteří nám s přípravou 

a  realizací akce pomohli. Jmenovitě děkujeme: 

OÚ Obrnice, paní Šelerové ze Želenic za možnost 

se povozit na koních, preventistům obce paní 

Ksandrové a paní Sivákové za pomoc při 

organizaci u koní, uživatelům NZDM a paní 

Somerauerové za pomoc u soutěží, tanečnímu 

souboru z "Duhovky" za příjemné hudební a 

taneční zpestření, Míše Matějovicové za malování 

na obličej, Káťě Betákové z DPC za přípravu a výr

obu obřích bublin. Jsme rádi, že jste přišli a užili 

si s námi krásné odpoledne. Těšíme se příště při 

nějaké další akci.  

                                       (Váš tým OCSS Obrnice) 

 

 

 

https://www.facebook.com/centrum.s.sluzeb
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POVEDENÉ AKCE OCSS 

SAS 21. 7. 2016 – Formou koláže jsme s dětmi 

tvořily rámečky pro vybrané fotografie z různých 

akcí uskutečněných v SAS. Vznikla velice pěkná 

dílka, velmi různorodá, závislá na kreativitě 

jednotlivých tvůrců. Některá budou vystavená na 

letošních Obrnických slavnostech dne 3. 9. 2016. 

Plánované akce v SAS Olivín v září 

Dne 8. 9. 2016 se budeme věnovat v rámci akce 

Rodina společně v kuchyni teoreticky a  hlavně 

prakticky školním svačinkám. O 14 dní později, tj. 

22. 9. 2016, uspořádáme přednášku  

„Škola začíná“.  Zavítá k nám pan Šandor, 

asistent pedagoga z obrnické ZŠ.  

Canisterapie v SAS Olivín 

Do SAS za námi v srpnu na návštěvu přišla paní 

Foltová, která připravila interaktivní přednášku 

o  canisterapii. Přivedla s sebou svou fenku 

Matyldu, která je speciálně testovaným 

a  trénovaným psem pro účely canisterapie. 

Přítomní se velice příjemnou formou dozvěděli, 

co je canisterapie, komu slouží, jak probíhá a pro 

koho je určena.  

Při praktických ukázkách polohování 

a  aktivizačních činností se zapojily i děti. Některé 

okamžitě, jiné později, protože musely překonat 

své obavy.  

Pro všechny to byl úžasný zážitek, což dokazoval 

nadšený potlesk na závěr. Loučení s Matyldou 

bylo dlouhé . 

Sasanky 
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Dne 19. 7. 2016 jsme se s děvčaty z NZDM 

vypravily do Lanového parku na Klínech, aby si 

ověřily svoji odvahu a zdatnost. Není jednoduché 

udělat krok do „prázdna“ ve výšce 3 – 5 metrů nad 

zemí a důvěřovat jen ve vlastní síly. Všechna 

děvčata 15 překážek mezi stromy úspěšně 

překonala. Odměnou jim byl nezapomenutelný 

adrenalinový zážitek a víra, že překážky se dají 

zdolat, pokud se o to člověk alespoň pokusí. 

 

 

O týden později jsme navštívili s uživateli 

únikovou hru Escape v Mostě. Jedná se 

o  novodobou interaktivní hru, kde jednotlivci 

nebo týmy řeší záhady a hledají stopy vedoucí 

k  opuštění místnosti dříve, než uplyne časový 

limit. I naši uživatelé se stali na chvíli součástí 

skutečného příběhu. Vedli si velice dobře 

a  uniknout z uzamčených místností se jim 

podařilo ještě před vypršením časového limitu. 

Součástí této akce byla i návštěva sochařského 

sympozia, které se konalo u děkanského kostela 

Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Bylo to super 

odpoledne. 

 

 

Pro velký zájem uživatelů o únikovou hru Escape 

jsme pro  ně připravili další výlet do Mostu. 

Součástí byla i návštěva Dobrovolnického centra 

Diakonie, kde se uživatelé dozvěděli všechny 

potřebné informace o dobrovolnictví. Díky 

komplikacím, které nám připravil rezervační 

systém, jsme si zadarmo mohli i vyzkoušet laser 

game. V  prostředí hry Saw jsme se snažili 

uniknout skládačkovému vrahovi. Výborné 

prostředí, týmová spolupráce, adrenalin 

a  obrovská porce zábavy. Přes všechny nástrahy 

jsme zažili úžasné odpoledne. 

Tým NZDM  



www.ocss.cz 
 

 

 

 

 

Ve středu 3. 8. 2016 se uskutečnilo příjemné 

setkání uživatelek služeb TP/OSP s trenérem 

panem Martinem Novotným v prostorách NZDM 

na téma "Zdravý životní styl". Uživatelky byly 

informovány, jak si mohou zlepšit zdraví, např. 

nesladit kávu, jíst nejpozději v 18:00 hodin večer, 

minimálně 2x týdně cvičit. Uživatelky měly také 

možnost nahlédnout do atraktivní kondiční 

místnosti a stroje si samy vyzkoušet. Vzhledem 

k  zajímavým dotazům a zájmu ze strany 

uživatelek se budeme snažit toto setkání 

zopakovat. Jsme rády, že se setkání uskutečnilo 

a  inspirovalo nás k dalším aktivitám pro ženy.  

 

Dne 11. 8. 2016 se uskutečnila přednáška na téma 

"Jaké jsou podmínky při podání návrhu na 

oddlužení". Sešly jsme se v prostorách OSP. 

Příchozí byly seznámeny sociální pracovnicí této 

služby paní Martinovskou s podmínkami 

a postupem insolvenčního soudu. Oddlužení 

(jinak také osobní bankrot) je zde proto, aby 

pomohl lidem v tíživé finanční situaci zbavit se 

jednou provždy jejich dluhů a začít opět žít 

šťastný život. 

Tým TP/OSP 

 

Nezapomeňte, že měsíc září je posledním 

měsícem, kdy si můžete zažádat o příspěvek na 

dítě. V poradně Vám rádi pomůžeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované akce TP/OSP 

V září se můžete těšit na tyto akce: 8. 9. - Zdravý 

životní styl; 22. 9. - Odpoledne s VZP; 27. 9. - 

Dávkový systém. 

(Bližší informace na poslední stránce)  
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V úterý 26. 7. 2016 jsme se s uživateli OCSS 

vydali na poznávací výlet do ZOO v Ústí nad 

Labem. Cesta nám velice rychle utekla, počasí se 

vydařilo, a tak jsme si mohli výlet naplno užít! Po 

skupinkách jsme objevovali různé druhy zvířat a 

povídali si o tom, odkud pochází. Děti, někdy i ti 

starší, využily řadu herních prvků, které 

zoologická zahrada nabízí. Všichni byli velmi 

spokojení, jen by uvítali více času na pobyt 

v krásné ZOO. Ale vše zlé je pro něco dobré. 

Včasný odjezd nás zachránil před lijákem, který se 

spustil při naší zpáteční cestě.  

 

 

Dne 18. 8. 2016 jsme pořádali výlet do Zooparku 

v Chomutově a průmyslové zóny Triangl v Žatci. 

Nejprve jsme zamířili do průmyslové zóny, kde 

jsme účastníkům ukázali a představili jednotlivé 

firmy, které zde sídlí a zaměstnávají stovky lidí 

z našeho regionu. Po této zajímavé exkurzi jsme 

nabrali směr Chomutov a vyrazili za zvířaty. Děti 

se už nemohly dočkat. Počasí nám opět přálo 

a  tak jsme si návštěvu zooparku i tentokrát 

báječně užili. Vrátili jsme se sice unavení, ale 

velice spokojení. 
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termín název akce od - do místo pro koho 

7. 9. 2016 Turnaj ve stolním tenise 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

8. 9. 2016 
Rodina společně v kuchyni – 

školní svačinky 
15.00 -16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

8. 9. 2016 Zdravý životní styl 15:00 – 16:30 ICVA Pro veřejnost 

12. 9. 2016 Právní poradna 13:00 – 14:30 NV 198 Pro uživatele OCSS 

14. 9. 2016 Zážitky z prázdnin - koláže 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

15. 9. 2016 Turnaj v badmintonu 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 9. 2016 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

22. 9. 2016 
Začíná škola – přednáška 

asistenta pedagoga 
15.00 -16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 9. 2016 Odpoledne s VZP 15:00 – 16:30 ICVA Pro veřejnost 

26. 9. 2016 Právní poradna 13:00 – 14:30 NV 198 Pro uživatele OCSS 

27. 9. 2016 Dávkový systém 15:00 – 16:30 NV 198 Pro uživatele OCSS 

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

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM 

 

Pro uživatele NZDM 

 

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 


