
  
 
 

 
KONDIČNÍ CVIČENÍ:  
5. 12. od 9:30 h  

na O1, 12. patro 
  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  
každé úterý od 9:00 h 

(nekoná se 27. 12)  
na O1, 12. p.  
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST:  
6. 12. a 20. 12. 
od 13:30 h na O1, 12. p.  
 

TANEČKY:  

každou středu od 10:00  
(nekoná se 28. 12.) 

na O1, 12. p.  
 

DÍLNA:  
7. 12., 13. 12. a 21. 12.  
od 13:00 na O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  

každý pátek od 9:00 h 
(nekoná se 30. 12.) 

na O3, 1. p. - jídelna  
 

HÁDEJ?:  
každý pátek od 13:30 h 
(nekoná se 30. 12.) 

na O1, 12. p.  
 

VÁNOČNÍ KVÍZ: 
1. 12. od 10:00 hod 

na O1, 12. p.  
 

KULIČKY:  
1. 12. a 5. 12.  
od 13:30 h  

na O1, 12. p.  
 

BINGO:  
8. 12. a 22. 12. 

od 10:00 h na O1, 12. p 
 

ŠIPKY:  
8. 12. od 13:30 hod  

na O1, 12. p.  
 

 
 

 

 

 

      
 

Vážení klienti, 
  

nezadržitelně se blíží Vánoce a s nimi čas pohody a klidu. Alespoň 
to si všichni moc přejeme a v to doufáme. V našem domově se do 
konce roku uskuteční ještě několik drobnějších oprav a 
úprav. V prádelně v budově Orlická 1 budou vyměněny již 

opadávající obklady, dojde k drobnější opravě garážových vrat, 
doplnění mříží do sklepních okének v budově Orlická 3, venkovní 
uzamykatelný altánek bude doplněn o dlažbu. Do konce roku (ale 
možná, že již do Vánoc) budou u výtahů instalovány květinové 
fotoobrazy a číselné označení poschodí. 
 

V současné době máme barevně vymalována všechna poschodí, 
výzdoba zde bude instalována postupně. Prosíme o trpělivost a 
děkujeme, že zde nikdo nic neumísťujete. Také moc děkujeme 
všem, kteří již odstranili z chodeb rohožky, stolky a jiné typy 
drobného nábytku. Je opravdu nutné, aby chodby a schodiště 
zůstávala prázdná, ničím nezatarasená.  
 

Od listopadu je opět po dlouhé době v provozu malý obchůdek mezi 
budovami domova. Myslíme si, že je to moc dobře a že nabízený 
sortiment je dostačující. Aby však obchůdek zůstal otevřen, 

záleží na množství nakupujících, na každém z nás … 
 

K Vánocům neodmyslitelně patří i vánoční výzdoba. Náš letošní 
vánoční strom venku v parčíku je opravdu moc pěkný a určitě 
přispěje k příjemné vánoční atmosféře. Vánoční atmosféru Vám 

po celý prosinec naladí i několik různých vystoupení – děti 
z mateřské školy Broučci, Vánoční koncert sboru profesora Jíši, 
zpívání koled v rámci akce Česko zpívá koledy, koncert Petra 
Lüftnera a Martina Říhovského, koncert Ústeckého pěveckého 
sboru a samozřejmě Vánoční večírek s občerstvením a hudbou, 
který pro Vás již tradičně pořádáme. Věřím, že si každý vybere a 
přijde se na některou z akcí podívat.  
 

Ráda bych připomněla ještě jednu věc a to přísný zákaz 
manipulace s otevřeným ohněm v našem domově. Jsme 

výšková budova, kde je umístěno velké množství lidí, kteří jsou již 
málo pohybliví. Všichni jste byli seznámeni s naším Domácím 
řádem, takže víte, že z těchto důvodů nelze zapalovat svíčky, topit 
přímotopy, kouřit v posteli apod. Prosíme o respektování tohoto 
nařízení. Děkujeme. 
 

V klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle 
vykročte nanovo a v pevném zdraví a po celý rok přeji Vám, abyste 
se smáli. 

 
Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví 

v novém roce přeje 
        

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

   Prosinec 2016 
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V úterý, po první adventní 
neděli, jsme uspořádali již 
tradiční rozsvícení 

vánočního stromu v 
parčíku před „Domovem“ 
v Orlické. Zahrát nám 

přijel pan Barva se svým 
žesťovým kvartetem.   
Pohodovou vánoční 
atmosférou, provoněnou 
svařeným vínem, se linul 
zpěv vánočních koled.  

A tak obyvatelé našeho Domova oslavili počínající adventní 
čas společně se svými rodinnými příslušníky a zaměstnanci. 
 

 
 

S vánočním vystoupením 
k nám přijeli žáci a 
učitelé ze ZUŠ Neštěmice. 

Paní učitelky  Stolleová a 
Šťástková spolu s dětmi 
předvedly, co si pro  naše 
obyvatele hezkého 
připravily. Žáci ukázali 
nejen hudební a pěvecké 

vystoupení, kdy zpívali 

krásné vánoční písně a 
hráli na různé hudební 
nástroje. Ale další část 
vystoupení byla věnována baletu a tanci, ve které dívky 
tančily stejně krásně a něžně, jako „tančí“ sněhové vločky za 

našimi okny v zimě. 
 

 

 
 

Informace: 

- Dne 24. 12. je „Štědrý den“. Je 

to poslední den přípravy na 
vánoční svátky. Jednalo se o 

poslední den roku, který začínal 
právě na slavnost „Narození Páně“, 
tj. 25. prosince.  
- Dne 25. 12. je 1. svátek vánoční, 
tzv. „Boží hod“. „Slavnost Narození 
Páně“ či „Boží hod vánoční“ je 

vlastním dnem oslavy narození 
Ježíše Krista, tedy Vánoc. 
- Dne 26. 12. je 2. svátek vánoční. 

Svátek svatého Štěpána  

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

DOBRÁ TREFA:  

15. 12. od 10:00 hod 
na O1, 12. p. 
 

BOHOSLUŽBA: 

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

Vánoční dětské 
vystoupení: 

7. 12. od 16:30 hod 
hudebně - pohybové 
vystoupení dětí 

na O1, 12. p. 
 

Vánoční pěvecké 
vystoupení prof. Jíši: 

8. 12. od 17:30 hod 
- vstup: 30,- Kč 
- viz plakátek 
 

Vánoční akce ÚMO 
Severní terasa: 
12. 12. od 10:00 hod 

zpívání koled v parku 
Severní Terasy 
- viz plakátek 
 

Česko zpívá koledy: 
14. 12. od 14:00 hod 
na O1, 12. p. 
 

Vánoční koncert p. 

Říhovský a p. Lüftner: 
15. 12. od 17:30 hod 

- vstup: zdarma 
na O1, 12. p. 
 

VÁNOČNÍ VEČÍREK: 
19. 12. od 14:00 hod 

- živá hudba, zábava, 
občerstvení, vánoční 

večeře aj. 
- vstup: 100,- Kč 
na O1, 12. p. 
 

PEDIKÚRA:  

- O1 a O3 dopoledne 
- dle objednávek na 
vrátnicích  
 

Prodej kosmetiky 
Oriflame: 
8. 12. od 14:30 do 16:30 

ve vestibulu O1 
 

Prodej oděvů, obuvi:  
- viz plakátek 
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