
 

   

     
Vážení klienti, přátelé, 
po letošní podivné zimě nastává jaro, na které se všichni vždy 
těšíme, protože se většině z nás zlepší nálada a pohled na svět. 
S hudební agenturou Musica Semper Viva jsme domluvili možnou 
spolupráci a nabídku hudebních pořadů, které by se konaly přímo 
v našem domově. V březnu je pro Vás připraven první z koncertů, a 
to Večer slavných evergreenů. Doufáme, že se Vám bude líbit. 
Velikonoční zábavu v letošním roce plánujeme uspořádat 15. dubna. 
Revize Vašich elektrospotřebičů probíhají, zatím stále na Orlické 3, 
budou probíhat zřejmě po celý měsíc březen. Nemějte obavy, revizní 
technik Vás, pokud nebudete doma, určitě vyhledá jindy. 
Přejeme Vám všem mnoho krásných slunečních dnů. 
 

          

Na základě domluvy s městskou policií Vás žádáme o 

spolupráci při řešení problematiky neznámé paní z Jizerské 

ulice, která neustále krmí holuby v okolí domova. Pokud ji 

uvidíte, že se k tomuto opět chystá, volejte prosím městskou 

policii na čísle 156 nebo 472 717  031. Lze se obrátit také na 

sociální pracovnice, které policii případně přivolají. 

 

 
 

 Srdečně Vás zveme k účasti na literární akci Polabská vrba, 

kterou pořádá Knihovna Eduarda Petišky ve Staré Boleslavi. 

Cílem je sběr vzpomínkových textů seniorů. Tématem 

letošního ročníku je ,,Kniha mého života‘‘, a Vy tak můžete 

zaslat svou tvorbu a zúčastnit se soutěže. Více informací 

naleznete na nástěnkách a u sociální pracovnice v 1. patře na 

Orlické 3. Termín pro odevzdání soutěžních příspěvků                

je 14. květen. 

 

  

  

 
TURNAJ 
V KŘÍŽOVKÁCH: 

1.3. od 13:00h., 
12.patro na O1 
VEČER SLAVNÝCH 
EVERGREENŮ: 

12.3. od 18:00h., 

12.patro na O1 
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH: 

29.3. od 13:00h., 

12.patro na O1 
KLOBOUKY:  

 3.3. a 31.3. 
od 13:30h.,   
12. patro na O1  
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:   

každé úterý  
od 9:00h.,   
12. patro na O1  
TANEČKY:   

každou středu  
od 10:00h.,   
12. patro na O1  
DÍLNA: 

každou středu  
od 13:00h.,   
1. patro na O3  
ŠIPKY:  

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

14.3., 21.3. a 28.3.  
od 13:30h.,   
12. patro na O1  

 

Akce 
březen 
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Již 13. tradiční ples DS 

Orlická se uskutečnil        

7. února. Nechyběla 

oblíbená tombola, ani 

vynikající občerstvení. 

K poslechu a tanci opět 

zahrál Mikeš band. 

 

                                                                                                      

V Libochovicích 13. února 

proběhly již 11. Plavecké 

přebory seniorů. Náš 

Domov reprezentovali 

pánové Jan Rejzek a Jiří 

Centner, který vybojoval 

krásné 3. místo. 

Gratulujeme.                                                                                                    

 

                                                                                                    

Dne 25. února se díky 

Svazu Neslyšících a 

Nedoslýchavých v ČR 

uskutečnila přednáška na 

téma sluchové postižení. 

Řeč byla o příčinách, 

následcích i možnostech 

jeho kompenzace . 

 

 

 

 

KKAAVVÁÁRRNNAA::  

1100..33..  aa  2244..33..  
oodd  1133::3300hh  
1122..  ppaattrroo  nnaa  OO11 
DOBRÁ TREFA:  

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

FLORBAL:   

17.3. od 13:30h.,   
12. patro na O1  
BINGO  

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

27.3. 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:  

   3.3. od 14:00h.  
   4.3. od 14:00h 
14.3. od 14:00h.  
 CVIČENÍ 
S NATÁLKOU:  
   6.3. od 14:00h.  
10.3. od 14:00h. 
21.3. od  14:00h. 
27.3. od 14:00h. 
Tělocvična na O3  

VÝPRODEJ 

ODĚVŮ, OBUVI, 

POVLEČENÍ: 

21.3. 13:30 - 15:00h. 

jídelna na O1, 

případně venku před 

budovou 

 

 

 
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 
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