březen 2015

Vážení klienti,
v měsíci březnu Vás čeká řada pěkných akcí. Je na Vás, zda naši
nabídku využijete a přijdete se podívat. Určitě nevynechejte
Výstavu obrázků našeho klienta, pana Bedřicha Brabce. Na
výstavě uvidíte celkem 72 obrázků a můžete shlédnout i pěkné
fotografie, zejména Severní Terasy a okolí.
V březnu je také pro Vás domluvena pěkná přednáška
s odborným pracovníkem Muzea města Ústí nad Labem, téma
přednášky bude upřesněno na plakátkách. Přednáška je zdarma
a určitě bude zajímavá.
Vážení klienti, máme k Vám všem velkou prosbu. NEKRMTE,
prosím, holuby! V našem okolí je těchto ptáků velmi mnoho,
nepřispívejte k jejich dalšímu výskytu. Tito ptáci způsobují jen
problémy, znečišťují okolí. V současné době jsou na společných
balkonech ve vyšších poschodích jedovaté granule, které by měly
trochu omezit jejich výskyt. Uvažujeme o zasíťování společných
balkonů, ale vše stojí peníze.
Ve vestibulu jsme umístili prosklené závěsné skříňky, ve kterých
vystavujeme výrobky, které vytváří naše klientky na Dílničce
ručních prací. Pokud by měl někdo z Vás zájem každou středu do
Dílny ručních prací docházet, jste určitě vítáni, rádi tam
přivítáme nové tváře.
Jaro se nám blíží, sluníčka bude přibývat, takže se můžeme těšit
na brzké posezení venku v parku. Přejeme krásné jarní dny.

Jarmila Nováková,
ředitelka

Akce
březen
Výstava obrázků
pana Bedřicha
Brabce:
2. 3. – 6. 3.
12:00 – 14:00h.
12. patro na O1
Harmonikář na
kavárně pro seniory:
30. 3. 2015
od 13:30h.
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
Zveme Vás na tradiční Velikonoční zábavu, která je
naplánována na 1. dubna 2015, od 14:00h. Opět bude zajištěno
občerstvení a hudba. Vstupné: 80,- Kč. Více informací
naleznete v dubnovém Zpravodaji a na nástěnkách.

DÍLNA:

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

Prosíme všechny klienty, kteří jsou vlastníky průkazu TP, ZTP
nebo ZTP/P a tento průkaz využívají, aby tuto skutečnost
nahlásili co nejdříve na sesternách či sociální pracovnici.
Platnost všech průkazů letos končí, avšak po domluvě lze
zařídit výměnu.
Informujeme Vás o plánovaných akcích pracovnice
volnočasových aktivit. V průběhu měsíců května až června
budou pro Vás pořádány turnaje ve společenských hrách a
dalších. Více informací naleznete na nástěnkách.

SPOLEČENSKÉ
HRY:

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

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

11. února proběhly
v Libochovicích
tradiční plavecké
přebory. Ani letos
zde nechyběl
reprezentační tým
DS Orlická, který byl
složen z paní Emílie
Nožičkové, paní
Aleny Pírkové a paní
Mileny Pavlíčkové. Dámám se na turnaji podařilo vybojovat
krásné druhé a třetí místo. Posíláme gratulaci a děkujeme za
reprezentaci.

Ve čtvrtek 19.
února se
uskutečnil již 14.
ples DS Orlická.
Nově vystoupili
s hudebním
doprovodem
pan Barva
s kolegyní. Jako
vždy k dobré
náladě nechyběla oblíbená tombola, ani výborné občerstvení.

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

12. 3. od 10:00h.,
12. patro na O1
ŠIPKY:

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

16. 3. a 30. 3.
od 13:30h
12. patro na O1
KUŽELKY:
19. 3. od 13:30h.
12. patro na O1
FLORBAL:
23. 3. od 13:30h.
12. patro na O1
ŠŮLE:
26. 3. od 10:00h.
12. patro na O1
Cvičení s Jarkou:
2. 3. od 14:00h.
20. 3. od 14:00h.
30. 3. od 14:00h.
Cvičení
s Natálkou:
13. 3. od 14:00h.
27. 3. od 14:00h.
tělocvična na O3

