květen 2015

Vážení klienti,
dovolte, abych Vás informovala o tom, co nás
v nejbližších dnech čeká. Místnost pro setkávání klientů ve
12. poschodí by měla být v provozu od června, čekáme, až
nám bude dodán nábytek (stoly, židle). Prostor před dolní
brankou byl opraven, takže by již nemělo docházek k tvoření
velké kaluže. Problematika poruchovosti nákladního výtahu
v budově Orlická 1 je řešena, firmě RST výtahy byla zaslána
písemná reklamace. Pracovníci firmy usilovně hledají řešení,
aby k poruchovosti nedocházelo. Věřme, že se jim v krátké
době podaří problém najít a výtah již bude jezdit bez
problémů.
Nezapomeňte, že dne 12. 5. bude v naší ulici probíhat svoz
velkoobjemného odpadu. Využijte této příležitosti a
odstraňte věci (hlavně ze skladu obyvatel), které již
nepotřebujete. Nepotřebné věci pokládejte na trávník před
vjezdem do našeho prostoru, den předem, ne dříve.
V květnu jsme pro Vás připravili řadu různých programů.
Kromě pravidelných aktivit se můžete těšit dne 13. 5. na
Koncert muzikálových a operetních melodií, kterými Vás
přijde potěšit pěvecký sbor Bell Canto se sbormistrem
profesorem Josefem Jíšou. Pro Vás, kteří rádi hrajete karty,
je 16. 5. přichystán Turnaj v žolíkách. Na konci května, 27. 5.,
na Vás čeká ještě další koncert a to Májový v podání
pěveckého sboru učitelek ZŠ, který se jmenuje Lindušky. Již u
nás jednou vystupoval a všem se vystoupení moc líbilo.
Vám všem, kteří jste ještě pohyblivější a zvládnete jízdu
trolejbusem, doporučuji si zajít v květnu do našeho Muzea,
které je hned vedle divadla, vchod je naproti sadům.
V muzejní kavárně (kde si můžete dát dobrou kávu) bude
probíhat po celý měsíc květen i výstava obrázků našeho
klienta pana Bedřicha Brabce. Mnozí z Vás sice již obrázky
viděli na výstavě, která proběhla u nás, ale obrázky jsou
opravdu pěkné, takže určitě stojí za další zhlédnutí. Vernisáž
této výstavy je v Muzeu města Ústí nad Labem 5. 5. od 17:00
hodin, všichni jste srdečně zváni.
Přeji Vám všem krásné jarní počasí, hodně radosti a
zdraví.
Jarmila Nováková, ředitelka

Akce
květen
Výstava obrazů pana
Brabce v Muzeu Ú. n.
L.
od 5. 5. 2015,
vernisáž od 17:00 h

Svoz objemného
odpadu:
12. 5. 2015
od rána

Koncert operetních
melodií:
13. 5. 2015 od 18:00 hod
12. patro na O1
vstupné: 20,- Kč

Turnaj v žolíkách:
16. 5. 2015 od 13:00 hod
12. patro na O1

Májový koncert:
27. 5. 2015 od 15:00 hod
12. patro O1
vstupné: 20,- Kč

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý
od 09:00 hod
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:
Dne 1. dubna 2015 se
konala v DS „Velikonoční
zábava“. K dispozici pro
zúčastněné uživatele bylo
občerstvení. K poslechu a
k tanci zahrál pan Barva se
svou kolegyní. Akce se
zúčastnily i děti z AD, které
si k přednesu připravily
básničky a koledy.
Dne 18. dubna 2015 se
konal turnaj v „Člověče
nezlob se“. Ze všech
zúčastněných
obsadili
první tři místa paní
Květuše Žáková, paní
Emilie Nožičková a pan
Karel Smetana.
Vítězkou se stala paní
Květuše Žáková.
Poslední den v dubnu se
konala v DS akce „Pálení
čarodějnic“.
V průběhu
pálení
čarodějnic
se
pořádala zajímavá soutěž
o nejkrásnější čarodějnici
z řad dětí AD Orlická. Děti
byly oceněny sladkou
odměnou. Poté se v parku
zapálil oheň s papírovou
čarodějnicí a čas příjemně plynul u melodických písniček i
dobrého občerstvení.
INFORMACE:
V rámci kurzů „Holičské a kadeřnické práce“ se mohou
uživatelé DS objednat jako modelové. Cena provedeného
úkonu bude ve výši 50% z běžné ceny služby.
Dále, také v rámci kurzů „Pedikúra včetně nehtové modeláže
se zaměřením na přístrojovou pedikúru“ se mohou uživatelé
DS objednat jako modelové a tato služba bude zcela zdarma.
Služby je nutné si předem domluvit s paní Strelkovou na
Orlické 3 v 1. patře.

každou středu
od 13:00 hod
1. patro na O3
SPOLEČENSKÉ
HRY:

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

každý pátek
od 13:30 hod
12. patro na O1
ŠIPKY NEBO
KUŽELKY:

7. 5. od 13:30 hod
12. patro na O1
KAVÁRNA:

11. 5. a 25. 5.
od 13:30 hod
12. patro na O1
KUŽELKY:
14. 5. od 13:30 hod
12. patro na O1
FLORBAL NEBO
KUŽELKY:
18. 5. od 13:30 hod
12. patro na O1
BINGO

14. 5. a 28. 5.
od 10:00 hod
12. patro na O1
ŠŮLE:
28. 5. od 13:30 hod
12. patro na O1
KLOBOUKY NEBO
KUŽELKY
4. 5. od 13:30 hod
12. patro na O1

