
Za hranou rizikového pití se v České republice pohybuje
přes 1 000 000 lidí. Kampaň "Suchej únor" se proto již
desátým rokem snaží o to, abychom si dali na měsíc od
alkoholu odstup a zjistili, zdali my ovládáme naše pití,
nebo pití nás. Během tohoto období na suchu určitě
otestujeme sebe, svoje okolí a připomeneme si, co
všechno můžeme dělat i bez alkoholu. Šest lidí z deseti
kolem sebe má někoho, kdo se s rizikovým pitím potýká. 
 To už je slušná porce alkoholiků. Tím, že se sami do
suchého února pustíme, je můžeme inspirovat. Většina
lidí, kteří si v minulosti dali alespoň na měsíc od alkoholu
pokoj zjistila, že mají čistší hlavu, lepší spánek, více
energie, že jim šla kila dolů, omezili kouření, ale také
hodně ušetřili. Tak co Vy? Zkusíte se letos zapojit?
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       ový rok si ještě nestačil ve dveřích podat ruku

s rokem starým a v NZDM Galaxii už se zase tvoří.

Oprava - modří, je to tu samý sněhulák. Děti a

sněhuláci odjakživa neodmyslitelně patří k sobě.

Sněhuláci budou ode dneška u nás v Galaxii

koukat z okna a čekat, jestli už konečně napadne

nějaký sníh, aby děti mohly vytáhnout své boby a

saně.

N
NOVOROČNÍ TVOŘENÍ
6. LEDNA

   eštěže máme na NZDM Galaxii

žaluzie, jinak by celkem šestnáct

obrnických dětí ne-mohlo

sledovat svůj vylosovaný film.

Vidíte? Prosím pojďte po

špičkách a opravdu pšššš, právě

sledujeme všemi zvolený film.

Příští akci, „FILM NA PŘÁNÍ“,

řádně vytuníme i nějakým tím

mlsáním, protože ruku na srdce,

kdo při sledování filmů neloví

doma ze sáčku brambůrky,

křupky či popcorn? Aby se příští

film dalo takto debužírovat,

bude s námi koukat i vysavač. 

J

FILM NA PŘÁNÍ
12. LEDNA

      koda, že není sníh, mohli jsme si v

Galaxii postavit sněhuláka. Že nevíte,

co jsme vymysleli místo stavění

sněhuláka? My tady v Galaxii stavíme

státní rozpočet. Je to jednoduché.

Půlka dětí chodí do práce a z práce

jde domů spát. Na zazvonění budíku

vstáváme a jdeme do práce vyrobit

lodičku z novin. Za každou lodičku je

bonbón. Druhá polovina dětí se

proměnila v důchodce, maminky,

handicapované osoby, děti, dlouho-

Š

SLADKÝ STÁTNÍ ROZPOČET
20. LEDNA

GALAXIE
N Í Z K O P R A H O V É  Z A Ř Í Z E N Í  P R O  D Ě T I  A  M L Á D E Ž  O D  6  D O  1 2  L E T

době nemocné lidi, vězně, bez-

domovce, ale i v osoby závislé na

omamných látkách či v gamblery.

Tato druhá polovina nemusí vstávat

na zazvonění budíku, do žádné práce

nechodí. Po zazvonění sirény si obě

skupiny sesedly do velkého kruhu, kde

se diskutovalo o tom, proč by se měly

dělit se všemi těmi, kteří se nedokáží

bez pomoci druhých uživit sami.

Myslíte si, že tak malé děti to

nedokážou?
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Vždy  v  pohybu
budoucnos t  j e .

    ak praví Yoda: "Vždy 

v pohybu budoucnost je." 

A tudíž i naše NZDM Galaxie

se začíná v roce 2022 dávat

do pohybu a to se všemi

právě vytvořenými galak-

tickými tvory. Dneska jsme

byli s celou šestičlennou

posádkou přímo ve vesmíru.

Od Perseverďáka z Marsu

přes Mera z Pluta. Obří ves-

mírný koráb dorazil také ke

Stevovi na Legoplanetu.

Neodcházejte prosím ještě

od displeje, protože právě

nyní jeden nepojmenovaný

„AABDROID“ s ufokámošem

HARRYM proletěli kolem

Marsu a zjistili, že je to tam

lepší než na Zemi, protože

jsou tam lepší školy než v

Česku. Dnes to byl takový

malý krok pro ufona, ale

velký krok pro Galaxii. 

– Yoda

VESMÍRNÁ GALAKTICKÁ
DÍLNA

27. LEDNA

J



Dne 13. 1. 2022 se uskutečnila v herně SAS akce „Módní
doplňky na zimu“. Inspirovalo nás k tomu právě toto zimní
období. Děti si nejdřív nakreslily šablony čepic, rukavic a
šál. To vše si potom musely s nůžkami vystříhat. Pomocí
pastelek, vodovek a fixových barev vznikaly krásné vzory
na čepicích, šálách a rukavicích. Některé zdobily pruhy, jiné
zase kytičkové vzory. Fantazie dětí nebrala konce. Šály,
rukavice a čepice teď zdobí nástěnku herny SAS. Děti byly
moc šikovné a akce se všem moc líbila.

Dne 6. 1. 2022 se uskutečnila v SAS akce „Sněžítka“. Dnes
jsme se rozhodli vyrobit si originální sněžítka se zimní
tématikou. Nejprve si děti pomocí kružítka udělaly na bílou
čtvrtku kruh, který jsme si potom vystříhaly. Poté už
fantazie dětí přebrala iniciativu. Na vybarvení pozadí někdo
použil štětec a někdo ho tvořil pomocí houbičky. Do takto
nádherně vystínovaného pozadí si každý nakreslil obrázek
se zimní tématikou dle své představy. Fantazie dětí nebrala
konce. Sněhuláci, zasněžené stromy a chaloupky. Pod
některá jsme ještě ze čtvrtky vyrobili podstavce, jelikož
budou zdobit okenní parapet herny SAS. Ostatní nám
budou krášlit nástěnku. S naším sněžítkem sice nemůžeme
zatřepat, ale necháme se unášet naší představivostí. A tak
námi vyrobené sněžné koule navodily atmosféru zasněžené
ladovské zimy. I když si některé děti zašpinily svá trička od
barev, na radosti ze svého výrobku jim to neubralo. 

Dne 20. 1. 2022 se uskutečnila v SAS akce „Vločky pomocí
tuše“. Venku je mráz a poletují sněhové vločky. To děti
nabádá k tomu, aby si vytvořily nějaký zimní obrázek.
Nejprve zaznělo několik dotazů, jak mohou vločky vypadat
a jak vznikají? Pověděli jsme si že, tvary vloček a krystalů
závisí hlavně na teplotě a nasycení vzduchu, kterým vločka
prochází. A pak se děti pustily do práce. Na bílou čtvrtku si
voskovkami nakreslily vločky různých velikostí a k tomu
přidaly i pár sněhuláků. Dále si pomocí štětce namočeného
v tuši jemnými tahy přetřely celou čtvrtku. Obrázky, které
namalovaly voskovkami, tak vystouply na povrch a tím na
nás dýchla ta pravá zima. Jelikož jsou děti moc šikovné, tak
si ještě vytvořily obrázek pomocí brček, kterými
vyfoukávaly kapky tuše různé barvy po čtvrtce. Tím jim
vznikly krásné barevné obrazce.   STRANA 04

OLIVÍN

SAS



VULKÁN

Pár střípků ze
života

nízkoprahového
zařízení pro děti 

a mládež 
od 13 do 26 let
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Plán akcí únor 22

NZDM "GALAXIE"
3.2.   Milionář pro každého

14.2. Svatý Valentýn pro babičku a pro dědu

16.2. V kině se nedrobí!

23.2.Galaktická diskotéka

SAS "OLIVÍN"

2.2.    Olympijské kruhy I.

3.2.    Olympijské kruhy II.

9.2.    La Saint-Valentin

10.2.  Ledové ostří

14.2.  Kdo si hraje, nezlobí

16.2.  Kokosy na sněhu

22.2.  Ping-Pong Tournament

23.2.  Společně na olympiádě

3.2.    Náramkománie

10.2. Den plný srdíček

17.2.  Čaj-zima v SAS

24.2. Klauni v cirkuse

TP/OSP

10.2. Přednáška - řešení dluhů

NZDM "VULKÁN"



k r á t k ý  v ý b ě r  p o p t á v e k
n a  t r h u  p r á c e

 
( i n f o r m a c e  z  v e ř e j n ě  d o s t u p n ý c h  z d r o j ů )

 
 

POPTÁVKY
PRÁCE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI
VÝROBKŮ 

Firma: CZ Regal Group, s. r. o.
Pracovní poměr: práce na plný úvazek
Smluvní vztah: pracovní smlouva
Vzdělání: bez vzdělání
průkaz obsluhy VZV
výpis z RT
znalost AJ
fyzická kondice a manuální zručnost
Mzda od 22 000 Kč/měsíc
Místo pracoviště: Most
Tel.: 774 710 044

OPERÁTOŘI BALENÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Firma: Fibran s. r. o.
Místo pracoviště: Havraň
Mzda 23 000 - 25 000 Kč/měsíc
Nepřetržitý 12 hodinový režim
Krátký/dlouhý týden
Odborné vyučení bez maturity
Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Kontakt: Ivana Špačková
Tel.: 739 415 606

PRODAVAČ/KA 
POKLADNÍ

Místo pracoviště: Most
Firma: MJ Foods, s. r. o.
Odborné vyučení bez maturity
Práce na plný úvazek
Práce na zkrácený úvazek
Zákl. mzda 27 000 Kč/měsíc
Tel.: 730 171 456

Nejrychlejší a nejjednodušší cestou, jak hledat práci je
internet. Doporučujeme stránky Úřadu práce
www.uradprace.cz, kde můžete využít různých filtrů a
vyhledávacích parametrů.

Pokud si nebudete vědět rady, vždy můžete navštívit
kteroukoliv z našich služeb. Moc rádi Vám
pomůžeme.

07

KDE HLEDAT PRÁCI?
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