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Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí je jeden z mála svátků v České republice, který
se všude a s velkou radostí slaví a to možná i proto, že signalizuje
konec školního roku a začátek prázdnin.
Historie tohoto svátku je poměrně dlouhá. První podnět k založení
dne,

který

by

oslavoval

děti,

vznikl

v Turecku

v roce

1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce
národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k
budování nového státu jsou děti, proto ustanovil 23. duben jako Den
dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925
na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června
1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální
konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat
blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl
ale oficiálně vyhlášen později. Stalo se to roku 1949 a první název byl Den pro ochranu dětí.
V Československu se Den dětí slavil již za první republiky. Oslavy se konaly v podobě různých představení
a her organizovaných školami. Od padesátých let, kdy byl Den dětí uznán jako oficiální svátek, se připomíná
právo dětí na život v míru a právo na péči o zdraví. Minulému století se přezdívá Století dítěte, protože byla
přijata řada důležitých dokumentů týkajících se práv dítěte. Dnes se dostává do popředí téma ochrany
dítěte před válečnými konflikty, sexuálním násilím, zanedbáváním atd. V současnosti se k oslavám Dne dětí
připojují nejen školy a organizace v obcích, různé instituce jako knihovny, mateřská centra, ale také velké
zábavní podniky nebo obchodní centra.
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POVEDENÉ AKCE OCSS

SAS

TP/OSP

Sasanky přednášely žákům ZŠ Obrnice

Dámská jízda

V květnu se v herně SAS uskutečnily 3 přednášky
pro žáky 6. A, 7. A i B na téma Trestně právní
odpovědnost. Paní Priehodová a Rácová si
povídaly s žáky o právech a povinnostech dětí a
mládeže, o věkové hranici trestní odpovědnosti, o
kázeňských přestupcích ve škole, záškoláctví,
vandalství, šikaně, sexuálních deliktech, jízdách
na černo a dalších tématech. Na konkrétních
případech
jim
byly
popsány
následky
neuváženého chování, opatření a tresty. Žáci byli
nabádáni k dodržování pravidel slušného chování
a diskuse se točila i kolem důležitosti a
možnostech vzdělávání.

Jak se vaří svíčková, dělá kynuté těsto, jak snadno
vyčistit troubu apod. rady, recepty, informace, to
bylo téma našeho společného setkání s
uživatelkami našich služeb, které se uskutečnilo 4.
5. 2017. A protože šlo o ryze ženské setkání,
nazvaly jsme jej „Dámská jízda“.
Při předávání rad, informací, receptů, popíjení
kávičky a přikusování sladkého pečiva, uživatelky
tvořily z rychletvrdnoucí hmoty drobné bytové
dekorace – srdíčko, kočičku, domeček aj. Akce se
uživatelkám líbila a určitě to příště zase
rozjedeme.
Vzdělávání
Dne 18. 5. 2017 se uskutečnila přednáška na téma
„Vzdělávání.“ Přednáška byla určena pro rodiny
s dětmi, kteří stále přemýšlí, jakou školu vybrat po
ukončení základní školy, pro zájemce o dálkové
studium. Uživatele našich služeb získali
informace, jaké studijní obory mohou studovat na
SŠT Most. Poutavé a vyčerpávající informace
předal všem zúčastněným učitel školy Ing. Bc. Jan
Novák, kterému tímto děkujeme.

Další přednášku připravily paní Vlachá a Chilo,
které navštívily žáky 5. A a 5. B ve škole. Formou
hry poučily děti o drogách a drogových
závislostech, pustily jim ilustrační videa drogově
závislých,
seznámily
je
s organizacemi
nabízejícími pomoc, přinesly na ukázku balíček
pro klienty K – centra. Děti se aktivně zapojovaly,
hodně se ptaly a některé i vyprávěly o svých
zkušenostech s drogově závislými ze svého okolí.
Závěrečný ústní test prokázal, že děti byly
pozorné a pamatují si předané informace.
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NZDM

Opékání buřtů

Slavíme další úspěch

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 jsme si v NZDM udělali
moc pěkný den. Letos poprvé jsme opékali
obrnické buřty, hráli pinčes i stolní hru Alias.
V klubu byla fajn atmosféra. Přijďte taky mezi
nás 👌 👍!

Po setkání se zástupci z firmy Aisan se nám
podařilo zaměstnat čtyři uživatele a další čtyři
jsou již přijati, do práce nastupují na konci června.
Dá se říct, že štěstí přeje připraveným. 

Dárečky ke dni matek
Dne 10. 5. 2017 jsme se v NZDM rozhodli
společně s uživateli vyrobit maminkám dárek ke
Dni matek, malovali jsme speciálními popisovači
na porcelánové hrníčky a květináče. Bylo to
příjemně strávené odpoledne.

OCSS na Benediktu
Dne 14. 5. 2017 jsme se v Mostě zúčastnili moc
pěkné akce KVĚTEN PRO VEŘEJNOST. Skvěle
nás zde reprezentovali bratři Herákové a já jim
ještě jednou moc děkuji za spolupráci a ochotu!
Zároveň děkuji svým kolegyním Hance
Priehodové a Erice Rácové (taktéž jejich rodinám)
za zajištění soutěží pro děti.
(ředitelka OCSS Mgr. Lucie Matějovicová)
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UPOUTÁVKA NA ČERVEN

Sasanky zvou své uživatele
na přednášku

Den otců

Vhodné a nevhodné potraviny pro děti.
Kdy? - 21. června od 9.00 hod.
Kde? – v SAS

Pro uživatele služeb TP/OSP připravujeme dne
22. 6. 2017 od 14:30 hodin oslavu „Dne otců.“
V areálu NZDM si u táboráku a s vůní špekáčků
tento svátek připomeneme.
Těší se tým TP/OSP

Malování na textil
Láká vás malování na textil? Malujte barvami či
fixami. U nás vám ukážeme základní techniky a
postupy. Přijďte dne 7. 6. 2017 do našeho NZDM,
akce se uskuteční od 16:00 hodin.

Den dětí v SAS
Na čtvrtek 1. června připravujeme společně s naší
pedagožkou různé soutěže pro děti, abychom
společně oslavili Den dětí. Těšíme se na všechny!

Bezplatná právní poradna
5. 6. 2017 od 13.00 – 15.00 hodin
19. 6. 2017 od 13.00 – do 15. 00 hodin
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ANKETA

Fotosoutěž

Zeptali jsme se našich uživatelů:

Připravili jsme pro Vás nový formát soutěže, která
nese název:

„Jak budete trávit letošní prázdniny?“

„Poznávejte s námi zákoutí Obrnic“
Každý měsíc zveřejníme jednu fotografii a na Vás

 Když bude hezké počasí, budu s dětmi

bude určit, o jaký objekt se jedná a kde se nachází.

chodit na Benedikt. (T. D.)

Jméno prvního z vás, kdo správně odpoví, bude

 Peníze na dovolenou k moři nemáme,

uvedeno v příštím čísle u správné odpovědi. Budeme
rádi, pokud si s námi zasoutěžíte.

budeme chodit na koupaliště. (J. Š.)
 Těším se na teplo a volno. S rodinou se
chystáme do Španělska (P. M)
 Na prázdniny se těším, pojedu za rodinou
na Slovensko (J. F.)
 U mě každý rok probíhají prázdniny stejně.
S přáteli se jezdíme koupat, stanovat a
grilovat. (A. M.)
 O prázdninách se chystám na „Mácháč“.
(M. C.)
 Na prázdniny se vůbec netěším, jedu na
Sibiř. (P. Č.)
 S kamarády v klubu, budeme jezdit na
koupaliště a tak (D. V.)
 Nemám rád teplo (K. S.)

Pokud víte, kde se nachází objekt uvedený na
fotografii, pište na email zaspal@ocss.cz nebo
přijďte informaci sdělit osobně od pondělí do
čtvrtka po 14 hod. do klubu.
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Zábava

Proč

Filmová premiéra v červnu.
MUMIE
Když ležíte celá století od hlavy až po paty
zafačovaní gázou a zavření ve zdobené rakvi,
musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu
udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by
chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace
zvaná Prodigium zastavit? To uvidíte, pokud
zajdete do kina.

Proč? Taková jednoduchá otázka, ale těžká
odpověď. Proč nemáme žábry? Proč nežijí
mimozemšťané? Proč je slunce kulaté a proč jsme
vlastně takoví, jací jsme? To jsou otázky, které
nikoho nezajímají a proč by měli? Třeba nám
jejich zodpovězení přinese pouze další problémy
nebo ne? Potom nastanou otázky, proč jsme to
chtěli zjistit. Možná, že to bylo myšlené tak,
abychom na to nepřišli, tak proč? Myslím, že
bychom měli být šťastní takový jaký a zbytečně
nešťourat do věcí do kterých nám nic není.

Hrají: Tom Cruise, Sofia Bouttela, Russell Crowe a
řada dalších.
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(uživatelka NZDM)

nabízí v červnu 2017
název akce

od - do

místo

pro koho

1. 6. 2017

Den dětí v SAS

13:00 – 15:00

NV 206

Pro uživatele SAS

5. 6. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

7. 6. 2017

Malování na textil

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

14. 6. 2017

Smejvák

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

19. 6. 2017

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

21. 6. 2017

Vítaní léta a den trpaslíků

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

21. 6. 2017

Vhodné a nevhodné potraviny
pro děti - přednáška

09:00 – 11:00

NV 206

Pro uživatele SAS

21. 6. 2017

Akademie OCSS

16:00 – 18:00

NZDM

Pro veřejnost

22. 6. 2017

Den otců

14:30 – 16:00

NZDM

Pro uživatele TP/OSP

28. 6. 2017

Výlet na Kamenčák

Bude upřesněno

Chomutov

Pro uživatele NZDM

28. 6. 2017

Výlet na Kamencové jezero

Bude upřesněno

Chomutov

Pro uživatele SAS

Každý den

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

10:00 – 12:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek
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
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