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Vážení klienti,
na měsíc březen je pro Vás připraveno několik
zajímavých akcí. Začneme s novou aktivitou s názvem
„Křeslo pro hosta“, která bude probíhat každý měsíc.
Prvním hostem bude pan senátor Jaroslav Doubrava,
který mezi nás přijde 4. března. Můžete si připravit
otázky, určitě Vám na ně rád odpoví. Kdo bude dalším
hostem, se dozvíte v příštím Orlickém zpravodaji.
V pondělí 7. 3. na Vás čeká kavárnička, kde si
připomeneme kdysi velmi slavný svátek Mezinárodní
den žen.
V pátek 18. 3. se uskuteční přednáška s tématy:
Bezpečnost v dopravě a Jak nenaletět podvodníkům.
Tuto přednášku pro Vás připravila Policie ČR a to
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje.
V pondělí 21. 3. se koná Velikonoční kavárnička, na
kterou přijde harmonikář pan Pilař.
Doufám, že si každý z Vás z nabídky našich
volnočasových aktivit vybere a přijde se mezi nás
podívat.
Přeji Vám všem krásné velikonoční svátky, jaro jako
z pohádky, moc pěkně se mějte, sluníčka si užívejte. A
radujte se z každého dne.
Jarmila Nováková,
ředitelka

CVIČENÍ:
každé pondělí od 9:30 h
(nekoná se 28. 3.)
na O1, 12. patro
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý od 9:00 h
na O1, 12. p.
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý od 13:30 h
na O1, 12. p.
TANEČKY:
každou středu od 10:00
na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu od 13:00
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek od 9:00 h
(nekoná se 25. 3.)
na O3, 1. p. jídelna
HÁDEJ?:
každý pátek od 13:30 h
(nekoná se 25. 3.)
na O1, 12. p.
BINGO:
3. 3. a 17. 3. od10:00 h
na O1, 12. p.
ŠIPKY:
3. 3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA K MDŽ:
přání ženám v DS
7. 3. od 13:30 h
na O1, 12. p.
FLORBAL:
14. 3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
ŠŮLE:
24. 3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

V úterý 9. 2. 2016 se u nás
v Domově konal tradiční - již
„15. Ples DS Orlická“. Pro
všechny
zúčastněné
byl
připraven bohatý kulturní
program, tombola i dobré
občerstvení. K poslechu i
k tanci nám hrál muzikant
pan D. Barva a zpěvačka
paní H. Kuklová. O kulturní
vystoupení se postarali žáci ze
ZUŠ Neštěmice a dívky z taneční
skupiny „Freedom“. Dále se jen zpívalo, tančilo, dobře jedlo i
pilo a mnoho účastníků plesu vyhrálo krásné dary v tombole.
Milou návštěvou se stal pan senátor Jaroslav Doubrava. Na
našem „15. Plese“ vládla milá atmosféra, kterou jsme si všichni
moc užili…
Dne 10. 2. se náš obyvatel
Domova pro seniory Orlická
- pan Centner - zúčastnil
„Turnaje v plavání“ v DD
Libochovice. Pan Centner
skončil na krásném, třetím
místě z dvaceti účastníků.
GRATULUJEME!!!

VELIKONOČNÍ
KAVÁRNA:
21. 3. od 13:30 h
na O1, 12. p.
s HARMONIKÁŘEM
panem Pilařem
vstup - zdarma
DOBRÁ TREFA:
31. 3. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
Bohoslužba:
18. 3. od 16:00 hod
na O1 ve 12. p.
v meditační místnosti

Beseda se senátorem
J. Doubravou:
„Křeslo pro hosta“
s panem senátorem
Jaroslavem Doubravou,
s promítáním fotografií
z cest.
4. 3. 2016 od 13:30 h
na O1 ve 12. p.
Výstava pana Bedřicha
Brabce:
od 9. 3. do 5. 4. 2016
v Severočeské vědecké
knihovně v Ústí n. L.
Prodej oděvů, obuvi:
15. 3. od 13:30 h
na O1 v 3. p. jídelna

Na konci února nás přijeli
navštívit
„Duo
Ruggieri“.
Italský operní pěvec (tenor)
Giancarlo Ruggieri a baletka
Soňa
Ruggieri.
Tento
koncertní pořad obsahoval
velice
známé
italské,
francouzské
a
španělské
písně, americké písně z
filmového plátna, operetní
árie, neapolské populární
písně a velice známou taneční
hudbu (Strauss, Smetana aj.).

Informace:
- změna zimního času na letní čas se uskuteční v noci z 26. 3. na 27. 3.
2:00 hod → 3:00 hod (to znamená, že se hodiny posunou o jednu hodinu
napřed a my budeme spát o hodinu míň).

Prodej cukrovinek:
17. 3. od 14:00 h
na O1 v 3. p. jídelna

Přednáška Policie ČR:
18. 3. od 10:00 h
na O1, 12. p.
téma: Bezpečnost
v dopravě a Jak
nenaletět podvodníkům
Velký pátek:
25. 3. - tento den je
připomínkou smrti
Ježíše Krista na kříži
- státní svátek
Velikonoční pondělí:
28. 3. - je dnem, který
následuje po neděli
Zmrtvýchvstání Páně
- státní svátek

