
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 

 v průběhu jarních měsíců se v našem domově uskuteční mnoho 

programů. V dubnu nás čeká Velikonoční pečení, Velikonoční 

posezení s občerstvením a přichystána bude Velikonoční výstavka. 

Určitě se na ni přijďte podívat, bude to stát zato. Uvidíte, jaké krásné 

výrobky se v dílničkách ručních prací vyrábí a ti, kteří je vyráběli se 

mohou svou prací pochlubit. Tímto jim za jejich úžasnou práci 

děkujeme. Na konci dubna se můžete těšit na „Křeslo pro hosta“ a 

na Pálení čarodějnic. Podrobné informace naleznete i na plakátkách 

ve výtazích a nástěnkách.  

 V dubnu ještě dojde k zastřižení některých keřů v našem parčíku, 

probíhá také oprava čerpadla v jezírku. Plánujeme zde vybudování 

„knihobudky“, kde budou k dispozici časopisy a knihy, které si 

budete moci půjčit a během posezení na lavičce pročítat. 

 Začátkem dubna se uskutečnilo „Setkání klientů s vedením 

domova“. Všem děkujeme za účast a kdo se nezúčastnil, může se 

s informacemi (zápisem ze setkání) seznámit na recepcích a u 

sociálních pracovnic. 

 Ať nám již hřeje sluníčko, ať máme dobrou náladu a úsměv na tváři. 

Pokud sluníčko nebude na obloze svítit, můžete najit krásná sluníčka 

v našem areálu. Je jich celkem pět. 

 Přeji Vám krásné Velikonoce, hodně štěstí a zdraví.  

Bc. Jarmila Nováková 
ředitelka 

 

Poslední den v dubnu nás navštívil pan 

náměstek primátora Mgr. Tomáš Vlach. 

Představil nám práci, kterou vykonává. 

Hovořil o městě Ústí nad Labem, co se změnilo 

v posledních pár letech a jaké jsou nejbližší 

plány do budoucna. Po té se obyvatelé našeho 

Domova ptali pana náměstka, co je zajímá a 

jaké věci by rádi změnili. Dále jsme hovořili o 

tom, jak se v našem Domově žije. Potěšilo nás, 

že se mnoho klientů vyjádřilo kladně a chválili 

nejen péči v našem Domově, ale i nový parčík 

a mnoho jiných záležitostí, které se v naší 

organizaci změnily. 

 

 
 

 
 

ERGOTERAP. 
DÍLNA: 

každou středu od 
13:00 na O1, 12. p.  
 

DÍLNA RUČNÍCH 
PRACÍ: 

každé pondělí a 
středu od 10:00 a 

úterý od 13:00 na 
O3, 1. p.  
 

SPOLEČNÉ 
CVIČENÍ:  

každé PO; ST a PÁ  
v 9:00 na O1, 12. p.  

- každé ÚT a ČT od 
9:00 na O3 přízemí. 
 

TANEČKY:  

každou středu od 
12:30 na O1, 12. p.  
 

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:  

každé úterý 9:30 h 
na O1, 12. p. a na 

O3 v 1. p. v jídelně 
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST: 
každé úterý od 13:30  

na O1, 12. p. 
 

POSLECH VÁŽNÉ 
HUDBY: 

- viz letáček na 
každý týden. 
 

ŠŮLE:  
- viz letáček na 

každý týden. 
 

BINGO:  

- viz letáček na 
každý týden. 
 

KULIČKY: 

- viz letáček na 
každý týden. 
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 Dne 8. 3. 2022 se 

naše aktivizační 

pracovnice společně 

s našimi klientkami 

zúčastnily Setkání 

seniorů za účelem 

oslavy MDŽ. Akce 

byla velmi vydařená 

a  užili jsme si 

krásné odpoledne při 

poslechu Dua 

Kamelie i kapely Oli. 

Navíc každá klientka 

dostala od pana PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města Ú. n. 

L., nádhernou růži. Nakonec jsme se všichni společně vyfotili ve foto 

koutku, ze kterého jsme si odnesli fotografii. 

Mezinárodní den 

žen jsme oslavili i 

u nás v Domově v 

Orlické. Každé 

ženě v našem 

zařízení věnovalo 

vedení DS Orlická 

krásný karafiát. 

Při předávání 

karafiátů si naše 

obyvatelky 

zavzpomínaly, jak 

se slavilo MDŽ 

před mnoha lety. 

Vzpomínky to byly velice úsměvné a všichni jsme se srdečně zasmáli. 

 

Na konci měsíce března, 
jsme společně zaseli 

osení a přesadili pár 
kytiček, abychom měli u 
nás v Domově krásné, 

rozkvetlé, provoněné 
jarní dny a Velikonoce. 
Vyrobili jsme i nádherné 

 jarní dekorace, které 
mohou všichni vidět na 

velikonoční výstavě.   
Všichni jste na tuto 
výstavu srdečně zváni. 

 
Informace pro obyvatele domova: 

- Vážení klienti, úhrady za pobyt a stravu budou probíhat dne 14. 4. 
2022. K těm klientům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů, úhradu 
zaplatit sami, zajdou sociální pracovnice. 

SETKÁNÍ KLIENTŮ 
z budovy ORLICKÁ3 
S VEDENÍM 
DOMOVA: 

- v úterý 5. 4. od 
13:00 na O1. ve 12.  
 

SETKÁNÍ KLIENTŮ 
z budovy ORLICKÁ1 
S VEDENÍM 
DOMOVA: 
- ve středu 6. 4. od 
9:30 na O1. ve 12. p. 
 
 

Velikonoční pečení: 
- 11. 4. viz plakátek 
 

Velikonoční 
výstava: 
- 13. 4. od 9:00 
do16:00 na O1, 12.p. 
 

Velikonoční 
posezení 
s promítáním a 
občerstvením: 
- 14. 4. od 
 13:00 hod 
- Vstupné 30,- Kč. 
 

KŘESLO PRO 
HOSTA: 
- 26. 4. od 13:00 na 
O1, 12. p. 
- hostem bude paní 
PaedDr. Květoslava 
Čelišová. 
 

Pálení Čarodějnic: 
- 28. 4. od 14:00 
v parčíku před DS. 
- Viz plakátek. 
 

- Každý všední den 
od 8:00 do 11:30 a 
od 12:00 do 15:30 
probíhají 
individuální 
aktivity s klienty. 
(SenTable, 
videohovory aj). 
 

PARAFÍN: 
- každý pátek od 8:30 
do 11:00 na O3 v 1. 
p., Cena: 25,- Kč. 
 

Perličková lázeň 
nohou + Pulsní 
magnetoterapie: 

- Více informací u 
ergoterapeutek. 
 

BOHOSLUŽBA:  

15. 4. od 16:00  
na O1, ve 12. p. 


