
 

 

                                                                      

 

 

   

     

Vážení uživatelé, vážení přátelé, 

dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců našeho 
domova pro seniory popřála hezké a radostné prožití 
velikonočních svátků a hodně slunečních jarních dnů. 
 
Na nástěnkách a na chodbách se již objevila jarní výzdoba. 
Chtěli jsme udělat výzdobu opravdu pěknou a vkusnou, ale 
zjistili jsme, že to nebude tak snadné. V pátek odpoledne jsme 
na okénko v suterénu postavili pěkné barevné dřevěné 
kytičky a v sobotu již byly pryč. Stalo se na Orlické 1 a v době 
jejich ztráty nevstoupila do domu žádná návštěva. Je to 
opravdu smutné, ale je to tak. V budově Orlická 3 se ztratila 
kytička jedna, druhé dvě byly raději preventivně umístěny za 
okénko vrátnice. Ale naše pracovnice to přesto nevzdávají a 
jarní a velikonoční výzdobu ještě doplní, abychom to u nás 
měli opravdu hezké.  
Na duben jsme pro Vás přichystali již tradiční Velikonoční 
zábavu. Těšit se můžete na živou hudbu, dobré občerstvení a 
setkání s přáteli.  Naše pracovnice pro Vás spolu s dětmi 
z Azylového domu pro matky s dětmi, připravily krátké 
„velikonočně – jarní“ vystoupení, které se Vám snad bude 
líbit. 
V našem domově byly dány návnady proti holubům a v 
suterénu proti hlodavcům (jedná se o preventivní opatření). 
Městská policie by nyní měla provádět i občasnou kontrolu, 
aby nebyli holubi hromadně krmeni.  
Pro informaci Vám sdělujeme, že očkování proti 
pneumokokovým nákazám provádí Váš praktický lékař. Pro 
klienty domova pro seniory je toto očkování zdarma. MUDr. 
Indrová provádí očkování pouze pro naše klienty, kteří jsou u 
ní zaregistrovaní. Bližší informace Vám podá vedoucí sestra 
paní Součková. 
 Přejeme krásné prožití dubnových dnů.  

Jarmila Nováková, ředitelka 

 

Zveme Vás na divadelní představení Růže z Argentiny, 

které se hraje 27.4. od 17:00h. v městském divadle. 

Vstupné pro naše klienty činí 50,- Kč, doprava bude 

zajištěna. Zájemci se mohou hlásit u soc. pracovnic do 

17.4. Více na nástěnkách. 
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VELIKONOČNÍ 
ZÁBAVA: 

15.4. od 14:30h., 
12.patro na O1 
KLOBOUKY:  

 28.4. 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 
  
 
 

 

Akce 

duben 
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        V sobotu 1.3. se soutěžilo v luštění křížovek. 

Z celkového počtu 9 zúčastněných se o 1. místo podělily 

paní Blanka Procházková a Věra Inderholzová, druhá 

skončila paní Alena Pírková a třetí paní Helena Ježková. 

Gratulujeme.   

 

Ve středu 12.3.  

vystoupilo v našem 

domově pro seniory 

hudební Trio Jazzvitamin. 

Umělci zde zahráli a 

zpěvem v jazzovém stylu 

také doprovodili poutavé 

melodie slavných 

evergreenů.                                                                                                   

                                                                                                 

V Libochovicích se 26.3. 

uskutečnil již 4. ročník turnaje 

ve cvrnkané. Za Orlickou 

vyrazili paní Emílie Nožičková 

a pánové Jiří Centner a Leon 

Tomev, kterým tímto 

děkujeme za účast a 

reprezentaci. 

                                                                                                     

Turnaj v žolíkách proběhl 30.3., 

zúčastnilo se 10 lidí. Prvenství 

získala paní Julia Smetanová, 

druhé místo pan Miloslav Kortus a 

třetí paní Miluše Bezděková. 

Blahopřejeme všem soutěžícím.  

 

DÍLNA: 

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

každý pátek  
od 13:30h.,   
12. patro na O1  
KKAAVVÁÁRRNNAA::  

77..44..  oodd  1133::3300hh  
1122..  ppaattrroo  nnaa  OO11  
BINGO !ZMĚNA!  

7.4. a 24.4. od 
10:00h.,   
12. patro na O1 
ŠIPKY:  

10.4. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
KUŽELKY: 

14.4. od 13:30h., 
12. patro na O1 
ŠŮLE:  

24.4. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
SPOLEČ. HRY: 

Každý pátek 
9:00 – 11:00h. 
jídelna na O3  
CVIČENÍ 

S JARKOU:  

  2.4. od 14:00h.  
14.4. od 14:00h 
25.4. od 14:00h. 
CVIČENÍ 
S NATÁLKOU:  

   1.4. od 14:00h.  
   8.4. od 14:00h. 
17.4. od  14:00h. 
29.4. od 14:00h. 
Tělocvična na O3  
VÝPRODEJ ODĚVŮ, 

OBUVI, POVLEČENÍ: 

18.4. od 13:30h. 

 

 

                                                                      

 

 

 
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 


