
  
 
 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O1:  
každé pondělí od 9:30  

(nekoná se 7. 8.) 
na O1, 12. patro 
  

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O3:  
24. 8. od 9:00 hod 
na O3, 1. patro 
  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  
každé úterý od 9:00 h 
(nekoná se 1. a 8. 8.) 
na O1, 12. p.  
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST:  

každé úterý od 13:30 h 
(nekoná se 1. 8.) 
 na O1, 12. p.  
 

TANEČKY:  
16. 8. a 30. 8.  
od 10:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

DÍLNA:  
16. 8. a 30. 8.  
od 13:00 hod 

na O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  
25. 8. od 9:00 h 
na O3, 1. p. - jídelna  
 

HÁDEJ?:  
25. 8. od 13:30 h 
na O1, 12. p.  
 

KULIČKY:  
14. 8. od 13:30 h  
na O1, 12. p.  
 

ŠIPKY:  
17. 8. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
 
 

 

 

      
 

Vážení a milí klienti, 

 
dovoluji si Vám připomenout, že v průběhu srpna dochází ke 

změnám v zajištění lékařské péče v našem domově. S touto 
změnou jste byli seznámeni na setkání klientů s vedením domova 
dne 24. 7., kde jsem vám vše podrobně vysvětlila. Víte tedy, že se 

našemu zařízení naskytla možnost docházení druhého lékaře 
v rámci návštěvní služby. Vzhledem ke kapacitě 172 klientů se 

nám tato možnost jevila jako výhodná. Bohužel po informaci, že 
do našeho domova bude docházet ještě druhý lékař, současně 
docházející lékařka zaslala vedení domova sdělení, že do našeho 

domova docházet již nebude, končí k 31. 8. 2017. Od této doby již 
musí pacienti, kteří jsou registrováni u paní doktorky, dojíždět 
přímo do její ordinace a zajišťovat si léky sami. V případě nemoci 

či nemožnosti osobní návštěvy lékařky ze zdravotních důvodů, 
přijede paní doktorka přímo na pokoj klienta. Nebude však již 

ordinovat v naší „ordinaci“. Nově docházející lékař se jmenuje 
MUDr. Otto Loucký, ordinaci má v Poliklinice Stříbníky, což je 
nedaleko našeho domova. K nám bude docházet každé úterý (od 

15. 8. 2017), zřejmě od 12:30 hodin. Upřesňující informace vám 
podají zdravotní sestry. Moc si přejeme, aby tato změna proběhla 

ke spokojenosti nás všech. 
 
Sděluji vám, že do konce tohoto roku se nebudou měnit úhrady 

za bydlení. 
 
Často dochází k poškození tlačítek ve výtahu. Prosíme všechny 

naše klienty, aby se k tlačítkům chovali citlivě, netlačili na ně ze 
všech sil. V důsledku velkého tlaku dochází k promáčknutí 

tlačítka a jeho nefunkčnosti. Tlačítko s příslušným poschodím 
stačí jemně a krátce zmáčknout, rovněž tak tlačítko na urychlení 
zavírání dveří. Není nutné tlačítka držet dlouhou dobu, tímto se 

příjezd výtahu neurychlí. Děkujeme všem za pochopení. 
 

V měsících září až říjen se budou provádět nátěry venkovních 
balkonů u pokojů klientů v budově Orlická 1. Nátěry balkonů 
v budově Orlická 3 se uskuteční až v příštím roce. Přesné 

termíny, kdy bude nátěr právě vašeho balkonu prováděn, se 
dozvíte včas. 
 

Do konce října by mělo dojít ke stavebním úpravám koupelny 
v budově Orlická 3, v 1. poschodí, naproti místnosti pečovatelek. 

Koupelna se po těchto úpravách stane zcela bezbariérovou. 
V současné době probíhá výběrové řízení. O termínu zahájení 
prací Vás budu informovat. 

 
Přeji Vám příjemné letní dny.   
          

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

Srpen 2017 
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Dne 11. 7. k nám do 
Domova přišel zahrát a 
zazpívat pan Martin 

Krulich. Původně měl 
být koncert v parčíku, 
ale vzhledem k 

nepříznivému počasí, 
jsme ho uspořádali v 
kulturní místnosti. Pan 
Krulich hrál na 
akustickou kytaru a 

zpíval známe písně 

slavných, českých 
zpěváků, např. Waldemar 

Matuška, Jiří Suchý 
apod. Na koncertě se nás 
sešlo mnoho a většina z 
nás si i nahlas zazpívala. 

Koncert se povedl a 
zpříjemnil nám deštivé 
odpoledne. 

 

  
 
 
 

Na konci měsíce jsme uspořádali turnaj v deskové hře 

„Dáma“. Sešlo se 
dohromady osm hráčů 
z našeho Domova, kteří 
podali velké, sportovní 
nasazení. V této hře 
samozřejmě nejde o 

fyzické, sportovní výkony, 
ale aktivita při přemýšlení 
těchto hráčů, se jim jistě 
vyrovnala .  Nakonec 

vyhráli ti nejlepší hráči, 

kteří se umístili na třech 
medailových místech. 
Tímto gratulujeme: paní 
Honomichlové za 1. místo, 
p. Harciníkovi za 2. místo a 

paní Čmejlové, která se 
umístila na krásném 3. 
místě. Všichni tito hráči 
obdrželi drobné dárky. 
Tímto, ale naše sportovní 

klání nekončí. Na konci 

srpna se u nás v Domově 
uskuteční „Orlický žolík“, kterého se zúčastní i jiné Domovy. 

 

KAVÁRNA:  
21. 8. od 13:30 hod 

na O1, 12. p.  
 

BINGO:  

24. 8. od 10:00 hod  
na O1, 12. p 
 

KUŽELKY:  
24. 8. a 28. 8. 
od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
 

BOHOSLUŽBA: 

18. 8. od 16:00 hod 
na O1, 12. p.,  
v meditační místnosti 
 

Výstava výrobků 

obyvatel DS Orlická: 

18. 8. od 9:00  
do 15:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

Sportovní hry v 

Mostě: 

23. 8. celý den Most 
- jen pro přihlášené 
obyvatele 
 

Country vystoupení: 

24. 8. od 14:00 - 16:00 
vystoupení kapely 
„Renda“ 

- v parčíku (hezké 
počasí), nebo na O1,  

12. p. (ošklivé počasí) 
- vstup zdarma 
 

ORLICKÝ ŽOLÍK: 

31. 8. od 8:00 hod 
do 14:00 hod 

na O1, 12. p. 
 

PEDIKÚRA:  

- O1 a O3 dopoledne 
- dle objednávek na 
vrátnicích  
 

Prodej cukrovinek:  
- 25. 8. 14:00 hod 
na O1 ve 3. patře (v 
jídelně) 
 

Prodej oděvů, obuvi:  

- 17. 8. od 13:30 hod  
do 15:00 hod 

před budovou O1 
 

 
 


