
 
      

 
 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 
 začalo být to správné jarní počasí, a tak náš venkovní prostor zase ožívá. 
Jsme rádi, že přicházíte posedět na lavičky venku před budovou, na lavičky 
v našem parčíku. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se letos bude oficiální 
otevření našeho parku konat trochu zpožděně a to 10.června od 13:30 hodin. 
Posedíme společně venku na sluníčku (pevně věříme, že bude hezké počasí), 
zaměstnanci Vám ugrilují klobásku a poslechneme si pěknou muziku. Přijďte se 
podívat, doprovod méně pohyblivých klientů je zajištěn. V pondělí 14.června od 
14:00 hodin jsme pro Vás zajistili pěkné hudební vystoupení profesionálního 
hudebníka, informace najdete na plakátkách. Bude se konat venku v parčíku, jen 
v případě opravdu špatného počasí v kulturní místnosti.  

Od 24. 5. 2021 se dle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví mění způsob prokazování výjimek z povinnosti testování tak, že 
osoba musí splnit nejméně jednu následující podmínku: 
1.  Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví 
žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují 
lékařskou zprávou. 
2.  Byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že: 
- a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá 
dávka, nebo 
- b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud 
byla aplikována druhá dávka, nebo 

- c)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba 
nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. 
Klienti a zaměstnanci, na které se nevztahují výše uvedené výjimky se stále testují 
1x za 5 dní. 
Návštěvy nesmí mít test starší 48 hodin a stále musí mít po celou dobu návštěvy 
respirátor, dezinfekce rukou, měření teploty.  
Testování na žádost klienta či zaměstnance je možné 1x za 7 dní. 
Všichni jsme moc rádi, že se život vrací do normálu, můžeme se volně pohybovat, 
navštěvovat se. Ale stále je třeba si uvědomovat, že koronavirus nezmizel, je stále 
mezi námi…Pamatujme na to, buďme opatrní, udělejme vše pro to, abychom již 
nemuseli prožívat žádná omezení a uzavírání domova. 
Předpokládá se, že ke zrušení testování v sociálních službách by mohlo dojít 
k 30.6.2021, bude záležet na epidemiologické situaci.   
 Žádám klienty i zaměstnance, aby nevyhazovali zbytky jídla a tuku do WC, 
dochází k ucpání odpadu, usazeniny tuku, je nutné volat odbornou firmu. 
V poslední době se to stalo několikrát.  
 Také se na Vám obracíme s prosbou o třídění odpadu. Víme, že mnoho z Vás 
odpad třídí, za což moc děkujeme. Připomínáme, že v suterénu za dveřmi, kde 
jsou prádelny, je umístěn pytel na plastové obaly, kam je můžete vhazovat a 
nemusíte chodit ven ke kontejneru. Na stěně je zařízení, které plastovou láhev 
zmenší (nemusíte již sešlapovat). Pracovník vrátnice Vám rád vše vysvětlí a 
pomůže. 
 Přeji Vám pohodové a klidné dny a těším se na setkání na našich akcích. 
 

   Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

  
 

ERGOTERAP. 

DÍLNA: 

každou středu od 

13:00 hod na O1, 
12. p.  
 

DÍLNA: 

každé pondělí a 

středu od 10:00 a 
úterý od 13:00 na 

O3, 1. p.  
 

SPOLEČNÉ 
CVIČENÍ:  
- každé pondělí a 

středu od 9:00 hod 
na O1 ve 12. p.  

- každé úterý a 
čtvrtek od 9:00 hod 
na O3 v přízemí 

v tělocvičně. 
 

TANEČKY:  
- každou středu od 

13:00 na O1, 12. p.  
- každý pátek od 
13:00 na O3 

v přízemí tělocvična  
(nekoná se 4. 6.) 
 

POSLECH VÁŽNÉ 

HUDBY: 
- 18. 6. a 25. 6. od 
9:00 h na O3, 1. p. 
 

 

SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

4. 6. od 10:00  
na O1, 12. p. 
 

 

KULIČKY: 
3. 6. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 

 

BINGO:  
11. 6. od 9:00  

na O1, 12. p. 
 

 

Červen 2021 
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Vážení klienti počasí nám začíná 
přát a proto vás rádi uvítáme 

v našem parčíku před budovami 
DS.  V tomto měsíci jsme si pro vás 

připravili mnoho zajímavých 

červnových akcí, které se budou 

odehrávat právě v našem parčíku. 
Ve čtvrtek 10. 6. se můžete těšit na 

„Slavnostní otevření parčíku“, které nahradí zrušené „Čarodějnice“. Ti 

klienti, kteří si již zaplatili občerstvení na „Čarodějnice“, budou mít 
občerstvení připravené automaticky. Slavnostní otevření parčíku bude 
mít své téma, a to jsou „víly“. Proto pokud si budete chtít vzít hezké 

šaty, klobouček nebo jen kytičku umístěnou třeba v klopě, bude to 
hezké. Další akcí je hudební vystoupení pana Vladimíra Pecháčka, 

který působil v hudební skupině „Šlapeto“. Přihlásit se můžete u 
aktivizačních pracovnic. Jinak během celého měsíce bude parčík 
místem, kde si můžete s přáteli zahrát karty, ruské kuželky, přečíst si 

noviny, popovídat si, přečíst knížku, nebo si jen sednout a pozorovat 
krásy červnové přírody. Parčík je tu pro všechny obyvatele domova, 
proto pokud potřebujete doprovod do parčíku, obraťte se na 

pracovníky DS, kteří vám rádi pomohou.  

 
Informace pro klienty: 

 

- PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA TEPLA A TEPLÉ  VODY bude 

probíhat v termínu od 13. 6. 2021 (od 20:00 hod) do 18. 6. 

2021 (do 24:00 hod). 

 

- Platba za stravu a úhrada za pobyt pro všechny obyvatele 

(O1 + O3) bude probíhat v úterý 15. 6. 2021 na O1 ve 3. p. – 

p. Netíková (pokladna naproti jídelně). Ke klientům, kteří jsou 
imobilní budou chodit pro úhradu sociální pracovnice, jak na 

budově O1, tak na budově O3. 
 
- 16. 7. 2021 se budou konat v parčíku před DS tradiční „Letní 

slavnosti“. O podrobnostech budete ještě informováni. 

KAVÁRNA:  

7. 6. od 13:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

ŠIPKY:  

24. 6. od 13:30 h 
na O1, 12. p. 

 

PAMĚŤ:  
každé úterý 9:45 h 

na O1, 12. p. a na 
O3 v 1. p. v jídelně 
 

KUŽELKY:  

17. 6. od 13:30  
na O1, 12. p. 
(v případě hezkého 

počasí se budou hrát 
ruské kuželky 

v parčíku) 
 

FLORBAL: 
21. 6. od 13:30 h 
na O1, 12. p.  
 

NAROZENINOVÁ 
KAVÁRNA:  
28. 6. od 13:00 hod 

na O1, 12. p.  
 

- Každý všední den 
od 8:00 do 11:30 a 

od 12:00 do 15:30 
probíhají 
individuální 

aktivity s klienty. 
(SenTable, 
videohovory apod.). 
 

Slavnostní 
otevírání parčíku:  
10. 6. od 14:00 hod, 

viz plakátek. 
 

Hudební vystoupení 
Vladimír Pecháček:  
14. 6. od 14:00 hod, 

viz plakátek. 
 

PARAFÍN: 
- každý pátek od 

8:30 do 11:00 na O3 
v 1. p.; cena: 25,-. 
 

Pulsní 

magnetoterapie: 
- objednání u 
ergoterapeutky.

BOHOSLUŽBA:  

18. 6. od 16:00 hod, 
na O1, ve 12. p. 


