
  
KONDIČNÍ CVIČENÍ:  
každé pondělí od 9:30 h  

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 

(nekoná se 1. 11.) 
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 

na O3, 1. p. - jídelna  
 

HÁDEJ?:  
každý pátek od 13:30 h 

na O1, 12. p.  
 

KVÍZ ČR: 
3. 11. od 10:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

ŠIPKY:  

3. 11. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
 

KULIČKY:  

7. 11. od 13:30 h  
na O1, 12. p.  
 

BINGO:  
10. 11. a 24. 11. 

od 10:00 h na O1, 12. p 
 

KUŽELKY: 
10. 11. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 
 

KAVÁRNA:  
14. 11. a 28. 11. 

od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  

 
 

 

      
 

Vážení klienti, 

  

vymalování všech chodeb v našem domově se pomalu chýlí ke 
konci, termín ukončení je 31. 11. 2016. Do konce roku budou na 
poschodích u obou výtahů (vždy naproti výtahu) umístěné fotoobrazy 
s květinovými motivy a bude provedeno nové označení čísla poschodí. Vím, 
že po odstranění původních čísel poschodí, toto označení chybí (člověk si 
není jistý, ve kterém poschodí se nachází), ale do konce roku bude vše 
v pořádku. Prosím ještě chvíli o trpělivost. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho našich klientů má již omezenou 
pohyblivost a naší povinností je předcházet rizikům pádů, rozhodli 

jsme se Vás požádat o odstranění rohožek, které máte umístěné 
před dveřmi na chodbách. Při procházení po chodbě hrozí nemalé riziko 
zakopnutí nebo uklouznutí po rohožce, což se v minulosti již stalo. Ve 
vestibulu jsou umístěné velké rohožky, které se pravidelně čistí a právě 
ony zachycují nečistoty zvenku. Prosíme o odstranění rohožek do konce 
tohoto roku. Dále počítejte s tím, že všechny chodby zůstanou prázdné, 

nezatarasené květinami, různými stolky a poličkami. Důvodem je 
opět bezpečnost našich klientů a bezproblémový přístup záchranné služby 
a ostatních záchranných složek.  
 
Od 10. listopadu by měl začít opětovně fungovat obchůdek, 
umístěný mezi budovami. Bude záležet jen na počtu zákazníků, zda bude 
obchůdek v provozu či nikoliv. Nájemce by měl prodávat základní 
potraviny a drogistické výrobky. Určitě obchůdek navštivte, a pokud byste 
měli zájem o nějaký druh zboží, které tam nebude, zkuste se s paní 
prodavačkou domluvit, aby ho objednávala. Pečovatelky budou nákupy 
pro klienty zajišťovat především v tomto obchůdku. Doufejme, že se 
službami obchůdku budeme všichni spokojeni. 
 
Obchodní zástupce firmy, která na trh distribuuje české lázeňské vody 
s názvy Bílinská kyselka, Rudolfův pramen a Zaječická hořká, 

nabídl Vám, našim klientům, možnost objednání si těchto vod a 

přivezení přímo do našeho domova, údajně za snížené ceny. 
Podrobnější informace Vám podá naše pracovnice Lucie Filová.  
 
Proběhlo výběrové řízení na dodávku 30 kusů polohovatelných 

lůžek. Zakázku vyhrála firma LINET, která nám lůžka dodá do konce 

roku. Lůžka budou dána k dispozici především klientům s příspěvkem na 
péči a těm, kteří mají o příspěvek na péči zažádáno. O přesném datu 
dodávky Vás budeme informovat. Do budoucna bude třeba stávající lůžka 
z pokoje odstranit. Je třeba si promyslet, zda si stávající lůžko odvezou 
příbuzní, nebo bude odvezeno na skládku (zařídí náš domov). 
 
Blíží se konec roku a v těchto dnech pro Vás bude připraveno 

mnoho různých akcí. Těším se, že se s Vámi všemi sejdu 29. listopadu 
(úterý) na slavnostním Rozsvícení vánočního stromu u nás v parku. Bude 
se podávat již tradičně svařené víno a koledy nám zahraje Žesťový 
kvartet.  

Přeji Vám všem hodně dobrých zpráv a pevné zdraví. 

 .  

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

   Listopad 2016 
 

 

http://mskamaradi.cz/category/pracovni-listy/


Dne 18. 10. 2016 se konaly 
sportovní hry v DS Dubí, tzv. 
„Dubský koláč“. Těchto her 

se zúčastnilo 10 domovů pro 
seniory. Všechny soutěžní 
disciplíny byly zaměřeny na 

vaření.  Na konci her se 
hodnotil i upečený koláč, 
který připravili jednotliví 
soutěžící družstev. Domov v 
Orlické reprezentovali tito 
naši obyvatelé: paní Julia 

Smetanová, paní Emilie 
Míčková a pan Leon Tomev.  Všem jmenovaným děkujeme 

za reprezentaci a za upečení krásného, soutěžního koláče. 
 
 

Uprostřed měsíce října se 
v DD Libochovice konal již 
17. turnaj v kuželkách. 
Každý hráč měl možnost 
dvou hodů v pěti kolech. 

Ačkoliv se členové našeho 
týmu DS Orlická hodně 
snažili, umístili se přesně 
v polovině hráčské tabulky. 

Pro všechny účastníky bylo 
připravené dobré pohoštění 

a příjemné hudební 
vystoupení. Družstvo z 
Orlické reprezentovali tito hráči: paní Lidia Molcarová, paní 
Milada Pihrtová a pan Vladislav Bobek. Všem velice 
děkujeme. 
 
 

V druhé polovině měsíce října se konala tzv. „Bukovská 
višeň“ v DS Bukov. 

Tradičního turnaje v 
„Člověče nezlob se!“ se 
zúčastnilo sedm družstev 
z různých domovů pro 
seniory.  Hráčka z našeho 
družstva paní Květuše 

Žáková zvítězila a odnesla 
si i vítězný pohár. Naše 
družstvo reprezentovaly 
tyto dámy: paní Květuše 
Žáková, paní Emílie 
Nožičková a paní Zdenka 

Honomichlová. Všem hráčkám děkujeme a paní Žákové 
GRATULUJEME! 

FLORBAL:  
21. 11. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 
 

ŠŮLE: 
24. 11. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 
 

BOHOSLUŽBA: 
18. 11. od 16:00 hod 
na O1, 12. p., medit. m. 
 

Rozsvícení vánočního 

stromu: 
29. 11. od 17:00 hod 

- v parčíku před DS; 
- prodej svařáku; 
- hudební vystoupení; 

- viz plakátek 
 

Hudebně - taneční 
vystoupení žáků ZUŠ 
Neštěmice: 

30. 11. od 15:00 hod 
na O1, 12. p.  

- viz plakátek 
 

„Den bez dluhů“: 
14. 11. a 16. 11. 
od 8:00 h do 17:00 h 

- ÚP na Mírovém nám. 
- viz plakátek 
 

PEDIKÚRA:  

30. 11. 
- na O1 dopoledne  
- na O3 dopoledne  

- dle objednávek na 
vrátnicích  
 

Prodej oděvů, obuvi:  

- viz plakátek 
 

Prodej cukrovinek:  
28. 11. od 14:00 hod 
na O1, 3. p. jídelna 

 
Vánoční pěvecké 

vystoupení: 
7. 12. od 16:00 hod 
na O1, 12. p. 

- Vánoční vystoupení 
pěveckého sboru 

„Lindušky“. 
- Vstupné = 20,- Kč 
 

17. listopadu je státní 
svátek 
 

VÁNOČNÍ VEČÍREK: 

19. 12. od 14:00 hod 

- viz plakátek 


