
 

  
     

                                                               

                                                              

Druhý lednový pátek 

nám zpříjemnili herci 

litvínovského divadla 

svým představením 

s názvem Dům 

splněných snů. Celý 

program provázely 

známé písně 20. století.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

Ve čtvrtek 30. ledna 

proběhlo v Domě 

kultury Ústí nad 

Labem odpoledne 

v duchu operetních a 

muzikálových melodií. 

Mezi jinými zde zapěla 

také držitelka ceny 

Thálie, Anna Klamo. 

                                                                                                  

V úterý 21.1. proběhla schůze obyvatel našeho domova. 

Souhrn nejdůležitějších informací naleznete na 

následující straně: 

  

  

  

13. PLES DS: 
7.2.2014 
 od 15:00h. 
12. patro na O1 

KLOBOUKY:  

 3.2. od 13:30h.,   
12. patro na O1  
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:   

4.2., 11.2.,  
1188.2. a 25.2.  
od 9:00h.,   
12. patro na O1  
TANEČKY:   

5.2., 12.2.,   
19.2. a 26.2.   
od 10:00h.,   
12. patro na O1  
DÍLNA: 

5.2., 12.2.,   
19.2. a 26.2.  
od 13:00h.,   
1. patro na O3  
ŠIPKY:  

6.2. od 13:30h.,   
12. patro na O1  
HÁDEJ?:  

14.2., 21.2.,  
a 28.2.  
od 13:30h.,   
12. patro na O1  

 

 

 

Akce 
únor 

ÚNOR 2014 
 



- Zvyšování úhrad za pobyt pro nejbližší dobu není nutné. 

- Od 10. února začne na Orlické 3 probíhat revize 

elektrických spotřebičů – revizní technik Antonín Leskota je 

zajištěn, lze si objednat i jiného např. z řad  příbuzných, 

známých atd. Klienti s již zavedenou kartou revizí zaplatí 

30kč/ks, bez karty 50kč/ks. 

- Na vrátnici je nyní k dispozici kniha závad, kam se 

budou případné poruchy zapisovat. Jsou zde proti podpisu 

také půjčovány klíče od společenské místnosti, knihovny, 

skladu uživatelů apod. 

- Údržbáři v bytech přednostně provádí pouze opravy na 

některém zařízení Domova, ostatní úkony podléhají 

platnému ceníku fakultativních služeb. 

- Nákupy probíhají přednostně v krámku v areálu, do 

Albertu se chodí pouze pro nezbytné věci, které zde nemají. 

- Volně prodejné léky si klient zajistí sám (případně přes 

příbuzné či donáškou od sestry), zdravotní sestra nesmí 

podávat léky bez doporučení lékaře. 

- Peníze za služby přijímají pouze pokladní - paní 

Chrudimská, nebo paní Emingerová. Dále zdravotní sestry za 

léky a sociální pracovnice za kulturní akce. 

- Únikové východy pro případ požáru ve společných 

prostorách budov musí zůstat volné, aby byly přístupné 

záchranným složkám. Veškeré předměty zde umístěné 

budou zlikvidovány. 

- Platí přísný zákaz krmení holubů v areálu Domova. 

- Pracovnice volnočasových aktivit bude navštěvovat 

klienty s dotazníkem k vyplnění. 

- Zájemci o program Plnění přání seniorům se mohou 

hlásit pro více informací u soc. pracovnice. 

 

 

KKAAVVÁÁRRNNAA::  

1100..22..  aa  2244..22..  
oodd  1133::3300hh  
1122..  ppaattrroo  nnaa  OO11 
DOBRÁ TREFA:  

13.2. od 13:30h.,  
12. patro na O1 

FLORBAL:   

17.2. od 13:30h.,   
12. patro na O1  
BINGO !ZMĚNA!  

17.2. od 10:00h.,   
12. patro na O1  
ŠŮLE:  

27.2. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

Každý pátek 
9:00 – 11:00h. 
jídelna na O3 
možnost zapůjčení 
u soc. pracovnic  
CVIČENÍ 

S JARKOU:  

3.2. od 14:00h.  
17.2. od 14:00h.  
18.2. od 14:00h. 
27.2. od 14:00h.  
CVIČENÍ 
S NATÁLKOU:  

7.2. od 14:00h.  
11.2. od 14:00h. 
21.2. od  14:00h. 
25.2. od 14:00h. 
Tělocvična na O3  

PONDĚLNÍ 

SCHŮZE 

S ŘEDITELKOU: 

3.2. od 15:00h. 

12. patro na O1 

 

 

 

 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 

příspěvková organizace 
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem 

Tel./fax: 47 277 42 30 
e-mail: info@orlicka.cz, www.orlicka.cz 


