ČERVENEC 2014

Akce

Vážení klienti,

červenec

od 1.8.2014 dochází ke změně dodavatele obědů. Obědy od
srpna 2014 nám bude zajišťovat firma J+V FRESH FOOD s r.o.,
Dlážděná 44, Dolní Zálezly. Cena oběda s polévkou bude 58,-Kč,
výběr ze dvou jídel. Jako další možné jídlo lze zvolit i salát (400
g), který bude cenově stejný jako ostatní jídlo. Bude se jednat
např. o těstovinový salát s tuňákem, pečivo nebo čočkový salát
se zeleninou a balkáns.sýrem, pečivo nebo rajčatový s okurkou a
kysanou smetanou, pečivo, fazolový se šunkou a pórkem,
pečivo. Na sobotu a neděli budou přivážena již v pátek chlazená
jídla. Klientům, kteří si dokáží jídlo ohřát sami a nechodí do
jídelny, bude jídlo na víkend vydáno již v pátek. Pro klienty, kteří
se stravují o víkendu v jídelně se nic nemění, jídlo jim bude
podáno v jídelně. Doufáme, že budeme všichni s novým
dodavatelem obědů spokojeni a jídlo bude chutné.
Prosíme naše klienty, aby nezasahovali do elektrických
instalací, např. čidel na chodbách. Několikrát se stalo, že světlo
na chodbách bylo utržené. Dojde-li k poruše, hlaste závadu
pracovníkům údržby nebo přímo ředitelce.
Víme, že výběr zboží v obchůdku Dobrůtka je hodně omezený.
V současné době však není jiný zájemce o pronájem tohoto
obchodu. Současná nájemkyně je však ochotná po předchozí
domluvě požadované zboží hned druhý den přivézt. Máte-li
nějaké požadavky na zboží, které v obchůdku není, domluvte se
a zboží Vám bude hned další den dodáno.
Přeji všem příjemné prožití letních měsíců, hodně zdraví a
pohody. Těším se na setkání s Vámi na Letní slavnosti.
Jarmila Nováková, ředitelka

Prodej
potravinářského
zboží z Německa
(potraviny,
drogerie..):

14.7., od 13:30
Jídelna na O1
Letní slavnost:
22.7., od 13:00h.
Park před budovou
Vstupné: 100,- Kč
Přihlášky do 15.7.
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI:

1., 8. a 29.7.
od 9:00h.,
12. patro na O1
TANEČKY:

2., 9. a 30.7.
od 10:00h.,
12. patro na O1
DÍLNA:

2., 9. a 30.7 .
od 13:00h.,
1. patro na O3
HÁDEJ?:

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

BINGO
Ve čtvrtek 12. června
vystoupili v naší
společenské místnosti
členové občanského
sdružení Šance žít se
svým představením
Až nás cesty svedou.
K výročí narození
slavného Karla
Valdaufa zahráli a
zazpívali známé
dechovky.

3.7. a 31.7.
od 10:00h.,
12. patro na O1
KAVÁRNA:

7.7. a 28.7.
od 13:30h
12. patro na O1
ŠIPKY:

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

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

Turnaj v dámě se
uskutečnil 21.června
Z celkového počtu
deseti zúčastněných se
na prvním místě umístil
pan Miroslav
Procházka, na druhém
paní Julia Smetanová a
třetí místo obsadil pan
Vladimír Srbek.
Blahopřejeme vítězům
a děkujeme všem
zúčastněným.

ŠŮLE:

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

4.7. od 9:00h.
Jídelna na O3

Ve středu 25. června se konal
v městském muzeu koncert s názvem
Od klasiky k Jazzu. Účinkovali
Severočeské smyčcové kvinteto,
sólisté a tri Jazzvitamin. Zazněly
melodie známých klasických autorů
v podání Kvinteta a sólistů, ale také
směs známých i méně známých
jazzových skladeb v zajímavém a
netradičním podání.

KONDIČNÍ CVIČENÍ
S JARKOU A
NATÁLKOU SE
V OBDOBÍ LETNÍCH
PRÁZDNIN NEKONÁ
VÍCE INFORMACÍ
NA NÁSTĚNKÁCH

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

