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Kdysi bývalo velikonoční období vítáním jarního slunovratu, postupem času se Velikonoce díky křesťanské 

církvi přeměnily na oslavy znovuzrození Ježíše Krista. Datum oslav Velikonoc určil církevní 1. nikajský 

koncil až v roce 325. Objevují se dokonce i tvrzení, že církev přijala velikonoce za své až v 6. století v roce 

519. V současné době Velikonoce už nejsou tak duchovní jako kdysi. Velikonoce jsou především kulturní, 

společenskou a také komerční událostí. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku, který může být 

podle postavení planet v období mezi 22. březnem a 25. dubnem.  

Velikonoční zajímavosti ze světa 

Na Filipínách se pravidelně do vesnice San Pedro Cutud sjíždějí věřící, kteří po vzoru Ježíše Krista nesou 

kříž a nechávají se na něj přibít. Tvrdí, že činí pokání. Těmto scénám tradičně přihlížejí turisté. Katolická 

církev však tento rituál kritizuje. 

Ve Velké Británii královna na Zelený čtvrtek rozdává speciálně ražené stříbrné mince seniorům jako 

ocenění jejich práce pro společnost. Počet odměněných se každoročně odvozuje od věku panovnice nebo 

panovníka. Tradice sahá až do 13. století a královna Alžběta II. jí dostála po většinu svého šest dekád 

trvajícího panování. 

V Itálii se mnohými vesnicemi procházejí velikonoční procesí, věřící se vydávají také na křížovou cestu, 

během níž si připomínají Kristovo utrpení. Z kynutého těsta se pečou velikonoční holoubci ozdobení 

mandlemi. K snídani na velikonoční pondělí se podává torta rustica což je slaný koláč se zeleninovou a 

vaječnou náplní. 
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Povedené akce OCSS 

SAS 

Vítáme jaro 

Byl druhý jarní den a my jsme se v SAS sešli 

s našimi rodinami. Sice jaro ještě v plné síle 

nepropuklo, ale všichni se těšíme z toho, že zima 

končí. A protože květin je venku ještě malinko, 

tak jsme si jich pár vyrobili. Nejprve jsme 

vyráběli květinové zápichy z barevného vlnitého 

papíru a každý si svoji květinu mohl odnést domů.  

S dalšími květinami jsme kouzlili. Nejprve jsme 

předkreslené květiny vybarvili, vystřihli 

a poskládali. Květiny usnuly. Spící květiny jsme 

vložili do nádoby s vodou a pozorovali jsme, jak 

se naše květiny probouzí. Kouzlo se podařilo 

všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP/OSP 

Kreativní tvoření 

Dne 9. 3. 2017 proběhlo v kanceláři poradny 

"Kreativní tvoření k MDŽ". Společně 

s  uživatelkami jsme si zdobily ubrouskovou 

technikou. I když bylo setkání určené ke Dni žen, 

uživatelky si ve většině zvolily téma Velikonoc. 

Akce se líbila a určitě si nějaké další "tvořeníčko" 

zopakujeme.  

 

Přednáška 

Ve čtvrtek dne 16. 3. 2017 proběhla v prostorách 

poradny OSP přednáška "Jak pečovat o své 

zdraví". Přednášející a zároveň zaměstnankyně 

poradny Anna Humpolcová seznámila zúčastněné, 

jak mít zdravé tělo a pohodu v duši. Těšíme se na 

další setkání s vámi.  
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NZDM  

Zdobení porcelánu 

 

Dne 1. 3. 2017 jsme v NZDM kreslili a zdobili 

hrnečky barvou na porcelán. Namalovaný hrneček 

se poté vypálil a uživatelé si ho mohli odnést 

domů. Buď jím podarovali své blízké, nebo si ho 

ponechali. Bylo to příjemně strávené odpoledne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška Tibet - Dalajláma 

 

V NZDM dne 8. 3. 2017 proběhla přednáška, 

která nesla název Tibet – Dalajláma. Přednáška 

byla zajímavá a zaměřena byla na historii 

a  současnost Tibetu, buddhismus a etiku. Také na 

duchovního vůdce Tibeťanů Dalajlámu a jeho 

učení. Podávala se káva a zákusky.  

 

 

 

 

 

 

Strom života 

Dne 15. 3. 2017 jsme v NZDM vyráběli stromy 

života, které jsme vyřezávali z papírového 

kartonu. Následně je polepili barevnou čtvrtkou a 

srdíčky z mechové gumy. Stromy života se 

opravdu povedly.  

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626005880930248.1073742084.100005625253061&type=3
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Ochutnávka z připravovaných akcí 

OCSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční dílna v SAS 

 

Brzy budou Velikonoce. Je potřeba se na ně řádně 

připravit. Proto na úterý 11. 4. 2017 připravujeme 

v SAS Velikonoční dílnu. Od  9.00 do 12.00 

hod. pro rodiny s mladšími dětmi a se staršími 

dětmi mohou rodiče dorazit mezi 13.00 až 16.00 

hod. Opět budeme plést pomlázky a nechte se 

překvapit, co bude dál.   

Sasanky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava Dne Romů a Velikonoce 

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 společně s uživateli služeb 

TP/OSP oslavíme svátek Romů. 

Připomeneme si romské velikonoční tradice. 

K  poslechu nám zahraje „živá“ hudba a zatančí 

nám 

taneční soubor Beruška z Duhovky. 

Sejdeme se na ICVA v 14:30 hodin. 

Těší se na Vás tým TP/OSP. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravá výživa 

Jak se správně stravovat a jaké zdravé potraviny 

používat, se můžou uživatelé TP/OSP dozvědět ve 

čtvrtek dne 20. 4. 2017 v Poradně / NV 198/ od 

15:00 hodin. 

Jak na to, nám poradí pan Martin Novotný – 

odborný poradce. 

Těší se na Vás tým TP/OSP. 
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Anketa 

Jaký význam pro Tebe mají Velikonoce? 

Znovuzrození Ježíše Krista. Když jsem byl menší, 

chodil jsem hodovat. (L. T. 15 let) 

Jaký význam pro Tebe mají Velikonoce? 

Dle toho s kým je trávím, když jsem s klukama, 

tak vzpomínáme, jak jsme chodili hodovat.  

(R. M. 16 let) 

Jaký význam pro Tebe mají Velikonoce? 

Hodování a pití alkoholu. (L. M. 20 let) 

Co pro Vás znamenají Velikonoce? 

 

L. S. (42 let, uživatelka SAS): „ Dobré jídlo .“ 

R. B. (48 let, uživatelka SAS): „ Jsou to pro mne 

svátky jara, ale nějak moc je neslavíme.“ 

 

 

 

 

 

 

Takzvaná manipulace 

Lidé se zbytečně dostávají do velkých dluhů a diví 

se, proč v dluzích vlastně jsou. Víte, jak se 

dostanou do dluhů takzvanou manipulací, ta je 

dovede dělat věci, které by normálně neudělali. 

Manipulaci dokáže ovládat jak člověk, tak určitá 

okolnost. Příklad: Zkusíte si automat a vyhrajete 

na něm 3 000,- Kč., ale věřte tomu, že když 

vyhrajete jednou, budete chtít vyhrávat pořád 

jenže pravda je někde jinde. Tím jak vyhrajete 

hodně tak to tam zpátky prohrajete od čeho 

myslíte, že udělali automaty, aby si na tom 

vydělali. Dneska vám nic nedají zadarmo. Proto se 

lidé dostávají do dluhů, protože se nechali 

zmanipulovat okolnostmi (alkohol, gamblerství, 

drogy). Anebo se lidé nechávají zmanipulovat od 

lidí. Příklad: Jste ve velké partě, jste velký 

kamarádi, bráchové nedáte na sebe dopustit jenže 

vaši kamarádi berou drogy, chlastají, dělají 

problémy a vy jste dennodenně doma, vzděláváte 

se, nepijete, nekouříte, jste pro své “kamarády“ 

nudný tak vám kamarádi nabídnou ať si potáhnete 

marihuany, vy si potáhnete, ale po vás budou chtít 

ať se jenom napijete alkoholu, tak to všechno 

uděláte až zjistíte, že to provozujete víc jak jeden 

měsíc, začínáte si na to zvykat až jste na tom 

závislí jenže vám dojdou peníze, začnete krást 

rodičům peníze. Zjistíte, že škola je nudná tak jí 

necháte a dáte přednost kamarádům.  

To všechno vzniklo z manipulace. 

(Patrik Štolba, uživatel NZDM) 
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Zábava 

Tip do kina 

Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci 

v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě 

přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc 

než s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony do 

výběhu, je to vlastně ona, kdo svou energií 

a  rozhodností celou zahradu vede. Ani ona však 

není schopná čelit valícím se dějinám. Když 

1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to 

zahrada prakticky okamžitě. Bombardování 

a ostřelování města ve vteřině zničí všechno, co 

manželé Zabinští léta budovali. Ze zahrady bez 

zvířat se stane skladiště německých zbraní a své 

odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan 

(Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. 

Právě tady ale leží začátek cesty k jejich 

odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky, které 

vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro 

ně jezdí Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky 

neodváží jenom ty zbytky, ale také lidi, které pak 

ukrývají ve sklepních prostorách pod zahradou. 

Riskantní operace je o to složitější, že kolem 

zahrady neustále krouží nacistický pohlavár Lutz 

Heck (Daniel Brühl), prominentní zoolog, který 

má pro Antoninu nejen profesionální slabost. 

(CinemArt CZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokol Obrnice 

Výsledek muži „A“ 

AFK Loko Chomutov 4:1 (3:1) TJ Sokol Obrnice 

Sestava  

L. Palo S. Zaspal, Z. Bartoš, M. Plaček, V. Zaspal, 

O. Mentlík, J. Zaspal, K. Kraitl  (78. Z. Mašek), 

P. Hendrych, J. Pyskatý, R. Sedlecký  

Výsledek muži „B“ 

TJ Sokol Obrnice 4:2 (1:0) Havraň 

 

 

 

 

 

  

http://fotbalunas.cz/hrac/66617/
http://fotbalunas.cz/hrac/30762/
http://fotbalunas.cz/hrac/13917/
http://fotbalunas.cz/hrac/30763/
http://fotbalunas.cz/hrac/30766/
http://fotbalunas.cz/hrac/50811/
http://fotbalunas.cz/hrac/50812/
http://fotbalunas.cz/hrac/30774/
http://fotbalunas.cz/hrac/113975/
http://fotbalunas.cz/hrac/30773/
http://fotbalunas.cz/hrac/34750/
http://fotbalunas.cz/hrac/35878/
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 název akce od - do místo pro koho 

  5. 4. 2017 Velikonoční dílna I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

6. 4. 2017 Oslava dne Romů a Velikonoc 14:30 – 16:00 ICVA Pro uživatele TP/OSP 

11. 4. 2017 
Velikonoční dílna pro 

předškolní děti 
09:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

11. 4. 2017 
Velikonoční dílna pro školní 

děti 
13:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

12. 4. 2017 Velikonoční dílna II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 4. 2017 Setkání s firmou Aisan 14:00 – 15:00 NZDM Pro uživatele OCSS 

16. 4. 2017 Zdravá výživa 15:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

19. 4. 2017  Origami I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 4. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

25. 4. 2017 Origami II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 4. 2017 Lapač snů 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 4. 2017 Děti a drogy - přednáška 13:00 – 15:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

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

Vždy v úterý 

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

Každý 

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

Každý 

čtvrtek 
Pedagog v SAS 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 


