
  
 
 

 

Rozsvícení 
vánočního 
stromu: 
1.12. od 17:30h. 

park před 
budovou 

Prodej 
potravinářského 

zboží 
z Německa: 
15.12. od 14:30h. 

Jídelna na O1 

 
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:   

každé úterý 
od 09:00h.  
12. patro na O1 
ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST: 

každé úterý 
od 13:30h. 
12. patro na O1 
TANEČKY:   

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

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

  
 
  

 

 

AAkkccee  

pprroossiinneecc   

 

   
 
 

Vážení klienti, 
 
 děkujeme Vám všem za Vaši trpělivost a tolerantnost, kterou 
zachováváte během výměny nákladních výtahů i během výměny 
schodišťových dveří. Opravy v letošním roce se zdárně chýlí ke 
konci, takže během vánočních svátků bude v našem domově již 
klid a snad i pohoda.  
 Schodišťové dveře jsou dokončené, výtahy budou zcela určitě 
v provozu od 15.12., možná o den či dva dny dříve. Ještě nás čeká 
začištění zdí v kuchyni v některých pokojích a oprava lina u nových 
skříní. Tyto opravy by měly proběhnout hned po zprovoznění 
výtahů a neměly by Vás již příliš zatížit. 
 V příštím roce bychom chtěli uskutečnit vymalování chodeb u 
výtahu, hlavně v suterénu, kde je malba již značně poškozená. 
Máte-li někdo z Vás návrh nebo nápad na vylepšení vzhledu 
našeho domova, přijďte, můžeme si o tom popovídat.  
 Pronajmout prostory pro obchůdek se nedaří, zájemce stále 
hledáme. Bohužel, všem se zdá prostor velmi malý. Nákupy 
potravin pro zajištění snídaně a večeře pro klienty s příspěvkem 
na péči či pro klienty nemocné zajišťují naše pracovnice. Ve 
čtvrtek a pátek dochází na nákup do Alberta, během týdne potom 
do obchůdku u pošty.  
 Od 1.1.2015 dojde ke zvýšení poplatku za oběd o 2,-Kč, tzn., že 
oběd v našem domově bude stát 60,-Kč. O svátcích budou 
zajištěny obědy chlazené, nebude možnost výběru a místo polévky 
bude k dispozici perník nebo jogurt. 
 Během prosince proběhne u nás v domově celá řada různých 
akcí, věřím, že si každý z Vás vybere. Poprvé u nás bude 
vystupovat pěvecký sbor 8 učitelek, který si říká Lindušky. Dle 
ohlasů zpívají opravdu moc hezky, takže pokud máte rádi sborová 
hudební vystoupení, určitě přijďte. Náš domov se zapojil i do akce 
Ústeckého deníku Česko zpívá koledy. 10.12. ve 14:00 hodin se 
sejdeme venku v našem parčíku u vánočního stromu, abychom si 
všichni společně zazpívali 6 vybraných koled. Všechny Vás srdečně 
zveme. Pozvání platí pro klienty našeho domova pro seniory, 
azylového domu pro matky s dětmi i naše zaměstnance. Takže 
nezapomeňte, 10.12. ve 14:00 hodin si zazpíváme v našem parku. 
Dále je pro Vás připravena nabídka dalších Vánočních koncertů 
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(podrobnosti najdete v tomto čísle) a také Vánoční večírek 
s hudbou a tancem. 

Přeji Vám příjemně prožité adventní dny, šťastné a veselé 
Vánoce a hodně zdraví a spoustu radostných okamžiků v novém 
roce 2015.  
 A nezapomeňte, že nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, 
okamžiky, vteřiny …. (K. Čapek). 
      Jarmila Nováková, ředitelka 
        

Zveme Vás na další prosincové akce: 

 

4.12. od 16:00h. – Vystoupení ženského sboru Lindušky 
12. patro na O1, vstupné 20,- Kč 
9.12. od 14:00h. – Vánoce v Čechách z projektu Šance žít 
12. patro na O1 
10.12. od 14:00h. - Zpíváme koledy (Nesem Vám noviny, 
Pásli ovce valaši, Narodil se Kristuspán, Půjdem spolu do 
Betléma, Den přeslavný, Vánoce Vánoce přicházejí) 
V parku před budovou u vánočního stromu 
10.12. od 9:00 do 15:00h. – Výstava ručních prací 
ve vestibulu O1 
11.12. od 14:00h. – Koncert operetních melodií 
12. patro na O1, vstupné 30,- Kč 
17.12. od 14:30h. – Vánoční večírek klientů DS Orlická 
12. patro na O1, vstupné 100,- Kč 
22.12. od 16:00h. – Vánoční koncert Musica Semper Viva 
12. patro na O1, vstupné 30,- Kč 

 

   Událo se: 

V úterý 4.11. se v našem Domově uskutečnilo první setkání 
s názvem Zpíváme si pro radost. Za klávesového doprovodu 
zkušené pracovnice se tak sešli příznivci zpěvu pro dobrou 
náladu a započali také zkoušet na vystoupení ku příležitosti akce 
Česko zpívá koledy, která proběhne 10.12. i v našem zařízení. 
Tímto všechny srdečně zveme k účasti a společnému zazpívání si 
krásných tradičních koled. 

 

 

 

SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

Každý pátek 
9:00 – 11:00h. 
Jídelna na O3 
HÁDEJ?:  

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

BINGO  

4.12. a 18.12. 
od 10:00h.,   
12. patro na O1  

ŠIPKY:  

4.12. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
KAVÁRNA: 

8.12. od 13:30h 
12. patro na O1 

KUŽELKY: 
11.12. od 13:30h. 
12. patro na O1  
FLORBAL   

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

18.12. od 13:30h. 
a 22.12. od 10:00h. 
12. patro na O1 
 
Cvičení s Jarkou: 

5.12. od 14:00h. 
23.12. od 14:00h. 
 
Cvičení s Natálkou: 

9.12. od 14:00h. 
18.12. od 14:00h. 
Jídelna na O3 
 
Pro více informací 

sledujte nástěnky 

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 


