
  
 
 
 

 

Turnaj v Člověče, 
nezlob se: 
18. 4. 2015 
od 13:00h. 
12. patro na O1 
Placení poplatku 
za komunální 
odpad:  
20. 4. 2015 u paní 
Chrudimské  
ve 3. patře na O1 

Pálení 
čarodějnic 
30. 4. 2015  
od 15:00h. 
vstupné: 20 Kč 
dle počasí venku 
 
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 
 

 
 

 

   
 
 

Vážení klienti,   
 dovolte, abych Vás stručně seznámila s některými 
opravami, které nás pravděpodobně v letošním roce budou 
čekat. Měla by se uskutečnit přestavba pokoje 2+1 v 11. 
poschodí v budově Orlická 1 na dva zcela samostatné pokoje. 
Další stavební akcí bude vybudování bezbariérové koupelny 
v Orlické 1, ve 2. poschodí, a to z bývalého pokoje 1+1. U této 
koupelny bude k dispozici i pokoj se zvýšenou ošetřovatelskou 
péčí. V budoucnu by se měla na toto poschodí přemístit i 
sesterna a ošetřovna. Na tyto akce musí proběhnout výběrové 
řízení, takže zatím Vám nemohu sdělit přesnější termíny 
zahájení. Ve 12. poschodí bude pro klienty k dispozici další 
místnost k setkávání (jedná se o bývalý hostinský pokoj 1+1), 
1x měsíčně by se zde v budoucnu měly odehrávat i bohoslužby 
pro naše klienty. Místnost budete moci využívat i k hraní her, 
karet nebo jen tak k popovídání. V současné době ji musíme 
ještě opatřit novým nábytkem. O termínu zahájení provozu 
Vás budeme informovat. S velkou pravděpodobností budeme 
mít do konce roku i nové osobní výtahy, které budou z větší 
části financovány naším zřizovatelem. V 1. pololetí by se měla 
uskutečnit i výměna některých velmi nízkých záchodů za 
vyšší. Další akcí bude i výměna suterénních okének za 
plastová.  
 Také Vás chci ujistit, že problematický sklon povrchu 
před dolní brankou, kde se při dešti tvoří kaluž, je v řešení. 
V rámci reklamace bude povrch opraven, přesný termín však 
zatím nemám k dispozici. 
 Věřím, že dubnové počasí se ke konci měsíce zklidní a 
bude slunečno a teplo. 30. dubna budeme v našem parku 
PÁLIT ČARODĚJNICE, všechny Vás na tuto akci srdečně 
zveme.  
 Přeji Všem PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH 
SVÁTKŮ a hodně zdraví a pohody. 
  

Jarmila Nováková, 
ředitelka 

 
 

 
 

duben 2015 
 

 

Akce 
duben 



 Začátek března 
odstartoval skvělou 
výstavou obrázků 
našeho klienta, pana 
Brabce. Výstava 
započala vernisáží, 
kam spousta přátel, 
známých a 
příbuzných dorazila 
popřát panu 

Brabcovi k jeho úspěchu a shlédnout jeho originální díla. 
 

18. března proběhl 
v Libochovicích turnaj 
ve cvrnkané. Za náš domov 
vyrazili bojovat paní Emílie 
Nožičková, pan Vladislav 
Bobek a pan Filip Harciník. 
Tímto jim děkujeme za 
reprezentaci. 

 

Dne 23. března jsme v naší 
společenské místnosti uvítali 
velmi speciálního hosta – 
pana Mgr. Martina Krska 
z městského muzea. Ten si 
pro řadu nadšených 
posluchačů připravil 
vyčerpávající přednášku na 
téma Ústecká nej. 

 

Poslední březnovou 
kavárnu pro seniory 
nám zpříjemnila 
účast harmonikáře, 
pana Pilaře. Ten zde, 
jako již mnohokrát, 
zahrál spoustu 
známých a 
oblíbených melodií. 

DÍLNA: 

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

SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

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

HÁDEJ?:  

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

ŠIPKY:  

9. 4. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
 

KAVÁRNA: 

13. 4. a 27. 4. 
od 13:30h 
12. patro na O1 
 

KUŽELKY: 
16. 4. od 13:30h. 
12. patro na O1 
  

FLORBAL: 
20. 4. od 13:30h. 
12. patro na O1  
 

BINGO  

23. 4. od 10:00h.,  
12. patro na O1 
 

ŠŮLE: 
30. 4. od 10:00h. 
12. patro na O1 
 
Cvičení s Jarkou: 
9. 4. od 14:00h. 
14. 4. od 14:00h. 
Cvičení 
s Natálkou: 
23. 4. od 14:00h. 
 
 

 


