červen 2015

Akce
červen 2015

Vážení klienti,
na měsíc červen jsme pro Vás připravili výlet za
krásami Krušných hor. Nemusíte se obávat žádného
náročného chození, budete sedět v autobuse a
z okénka pozorovat krásy přírody. Autobus vždy zastaví
na nějakém zajímavém místě, vy se podíváte,
protáhnete a pojedeme zase dále. Přesnou trasu Vám
včas oznámíme, domluvíme se i na možnosti oběda
(pro ty, kdo by měli zájem). Je třeba počítat s tím, že
doba trvání výletu bude od 8:00 – 15:00 hodin. Výlet se
uskuteční pouze v případě alespoň 25 zájemců.
Dne 19. 6. uspořádáme pravidelnou schůzku
uživatelů s vedením Domova, pro budovu Orlická 1 od
8:30 hod a pro budovu Orlická 3 od 10:00 hodin.
Schůzka je vždy pro každou budovu zvlášť z důvodu
většího pohodlí, aby v kulturní místnosti bylo dostatek
místa. Na schůzce Vám budou poskytnuty informace
týkající se provozu Domova, informace o
připravovaných akcích apod. I Vy budete mít prostor
pro Vaše dotazy, podněty či připomínky.
Přeji Vám příjemné prožití červnových dnů a hodně
spokojenosti a zdraví.
Jarmila Nováková, ředitelka

Divadelní představení
- RIGOLETTO:
5. 6. 2015
od 19:00 hod
Setkání s Aťkou
Janouškovou:
5. 6. 2015
od 11:00 hod
v Domě dětí a mládeže
vstup ZDARMA
ODSTÁVKA TEPLA A
TEPLÉ VODY:
od 14. 6. do 19. 6.
Prodej cukrovinek:
18. 6. od 13:30 hod
v jídelně na O1
3. patro
Akce - „Herecký
chanson Ljuby
Hermanové“:
22. 6. 2015
od 14:00 hod
12. patro na O1
Akce - výlet „Po
krásách Krušných
hor“:
26. 6. 2015
přihlášky do 10. 6.
cena výletu: 50,- Kč
Turnaj v dámě:
27. 6. 2015
od 13:00 hod
12. patro na O1
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý
od 09:00 hod
12. patro na O1

V první polovině května
se v DS Orlická konal
„Koncert muzikálových a
operetních melodií“. Pro
posluchače
účinkoval
komorní - pěvecký sbor
„Bell canto“ se svými
sólisty a se sbormistrem
prof. MgA. Josefem
Jíšou.
V Domově pro seniory
V Klidu se 21. května
konaly sportovní hry „Hrátky v Klidu“. Těchto
her se úspěšně zúčastnili i
soutěžící z DS Orlická.
Soutěžilo
se
v šesti
různých disciplínách košíková,
mini
golf,
přesmyčka, šůle, kuželky,
balanc. Na prvním místě,
ze všech soutěžících, se umístila paní Zdenka Honomichlová.
Celkově se družstvo z DS Orlická umístilo na 2. místě.
Dne 27. 5. 2015 zazpívaly
na „Májovém koncertě“
„Lindušky“.
Repertoár
připravených písní byl
pestrý a posluchači
každou píseň odměnili
potleskem. „Lindušky“,
jako vždy, navodily všem
přítomným příjemnou a
milou atmosféru.
OZNÁMENÍ: Pokud si uživatel zvolí jiného dodavatele oběda, než je
nasmlouván naším domovem, není povinností domova, aby s tímto
dodavatelem komunikoval a cokoliv domlouval. Uživatel si v tomto
případě musí zajistit vše potřebné sám nebo za pomoci rodiny. Je třeba,
aby si s cizím dodavatelem domluvil i donášky do svého pokoje, pokud
si sám nezvládne oběd vyzvednout. Je třeba si i domluvit platby za tyto
obědy, toto nebudou zajišťovat zaměstnanci domova. Naši pracovníci
Vám rádi budou pomáhat se zajištěním stravy nasmlouvanou firmou
J+V FRESH FOOD. Děkujeme za pochopení.

ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý
od 13:30 hod
12. patro na O1
TANEČKY:
každou středu
od 10:00 hod
12. patro na O1
DÍLNA:
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
KAVÁRNA:
8. 6. a 29. 6. 2015
od 13:30 hod
12. patro na O1
KUŽELKY:
11. 6. od 10:00 hod
18. 6. od 13:30 hod
12. patro na O1
BINGO
4. 6. a 18. 6. 2015
od 10:00 hod
12. patro na O1
ŠŮLE:
25. 6. od 13:30 hod
12. patro na O1
FLORBAL NEBO
KUŽELKY:
15. 6. od 13:30 hod
12. patro na O1
KONDIČNÍ CVIČENÍ
S JARKOU A
NATÁLKOU:
5. 6.; 12. 6.; 19. 6.;
22. 6.;
vždy od 14:00 do 15:00
12. patro na O1

