
  
 
 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O1:  
každé pondělí od 9:30  

na O1, 12. patro 
  

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O3:  
24. 8. od 9:00 hod 
(nekoná se 28. 9.) 
na O3, 1. 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 12. a 19. 9) 
na O1, 12. p.  
 

TANEČKY:  
každou středu  
od 10:00 hod 
(nekoná se 6. 9.) 
na O1, 12. p.  
 

DÍLNA:  
každou středu  

od 13:00 hod 
(nekoná se 6. 9.) 

na O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  
každý pátek od 9:00 h 
na O3, 1. p. - jídelna  
 

KULIČKY:  

4. 9. od 13:30 h  
na O1, 12. p.  
 

BINGO:  
7. 9. od 10:00 hod  
na O1, 12. p 
 

ŠIPKY:  
7. 9. od 13:30 hod  

na O1, 12. p.  
 
 

 

 

      
 

Vážení a milí klienti, 

 
s lítostí Vám musím oznámit, že k 29. 9. 2017 dojde 

k ukončení provozu Obchůdku v našem areálu. Paní 
provozovatelka se rozhodla činnost ukončit z důvodu malého 
zájmu zákazníků. V současné době nevíme o žádném 
zájemci o provoz Obchůdku. Pokud byste o někom věděli, 

můžete za mnou kdykoliv přijít, budu ráda. Zatím to vypadá, 
že Obchůdek bude uzavřen. Naše pečovatelky budou nákupy 

pro klienty provádět v nejbližším obchodě, tzn. u pošty.  
Od 1. 10. 2017 dojde k úpravám některých bodů 

v Domácím řádu DS Orlická. Velmi důležitou změnou bude 
ZÁKAZ KOUŘENÍ NA POKOJI KLIENTA. V obou budovách 

domova bude platit PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH 

PROSTORÁCH, tzn., i na pokojích klientů. Klienti zatím 
budou moci kouřit na balkonech a to za určitých pravidel, 
která budou uvedena v domácím řádu. Důvodem tohoto 
omezení je fakt, že náš domov je výšková budova, kde žije 
mnoho klientů s omezenou pohyblivostí a je nutné 

z protipožárního a bezpečnostního hlediska zachovávat 

zákaz kouření.  
Stavební úpravy koupelny v budově Orlická 3, v 1. 

poschodí, naproti místnosti pečovatelek, byly zahájeny, 

probíhají. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Vladimír 
Chachaj z Chlumce. Termín nátěrů balkonů u pokojů 

klientů v budově Orlická 1 není zatím stanoven, včas bude 
oznámen. 

V letošním školním roce bude v našem domově 

probíhat odborný výcvik žáků Střední školy obchodu, 

řemesel a služeb v Ústí nad Labem, oboru vzdělání 

Pečovatelské služby. Z této školy budou po celý školní rok 

u nás vykonávat odbornou praxi vždy dvě žákyně, které se 
budou po měsíci střídat. Instruktorkou odborného výcviku je 
za naši organizaci pověřena pečovatelka paní Petra 
Koreňová. Pokud byste měli připomínky, stížnosti nebo 
pochvaly k těmto žákyním můžete se obracet přímo na paní 
Koreňovou. 

26. 9. 2017 se bude konat setkání obyvatel 

s vedením domova, v budově Orlická 1, ve 12. poschodí, 

od 8:00 hodin pro klienty z Orlické 1 a od 9:30 hodin 

pro klienty z Orlické 3. Podrobné informace naleznete i na 
nástěnkách a ve výtahu. 

Přeji Vám všem slunečné a příjemné podzimní dny. 
          

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

Září 2017 
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Dne 23. 8. se na Hipodromu v 
Mostě konal již 19. ročník 
„Letního setkání seniorů“, 

v  námořnickém a pirátském 
stylu. Celkem soutěžilo třicet 
devět tříčlenných družstev. 

Senioři soutěžili v disciplínách 
jako – Návrat mořských 
živočichů do vodní říše, Rybář, 
Mořská panna, Lov do sítě, aj. 
Letní setkání bylo zahájeno 
rozcvičkou, dále hrála hudební 

kapela „Kladenská heligonka“. 
Doprovodným programem, 

mimo podium, byla jízda na 
koních, koňský povoz, prodej ergoterapeutických výrobků 
aj. Náš Domov reprezentovali: paní Katrincsáková, paní 
Nožičková a pan Bobek. 
  

Na konci měsíce srpna 
jsme uspořádali koncert 
pod širým nebem k 30. 
výročí založení Domova 
pro seniory Orlická. 

Zahrálo a zazpívalo nám 
"Duo Renda a Iveta". 

Vystoupení bylo ve stylu 
Country a mnoho z písní 
naši uživatelé znali a 
zpívali si je spolu s 

hudebníky.  Účast na této 
akci byla veliká a všichni jsme spokojeně odcházeli - díky 
příjemnému, hudebnímu odpoledni. 
 

 Poslední srpnový den, 

jsme uspořádali tradiční 

turnaj „Orlický žolík“, 

kterého se zúčastnily i 

jiné Domovy pro seniory. 

Celkem soutěžilo osm 

družstev. První místo 

obsadil náš Domov, díky 

paní Matouškové a na 

druhém i třetím místě se 

umístil DS  Dobětice. Všichni výherci dostali krásné dárky a 

ostatní soutěžící drobné dárečky i občerstvení. Náš Domov 

reprezentovaly: paní Inderholzová, paní Matoušková, paní 

Němečková a paní Smetanová. 

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

DOBRÁ TREFA: 

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

FLORBAL: 

18. 9. od13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

KUŽELKY:  
21. 9. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
 

ŠŮLE: 

25. 9. od 13:30 hod 

na O1, 12. p.  
 

BOHOSLUŽBA: 

15. 9. od 16:00 hod 
na O1, 12. p.,  
v meditační místnosti 
 

Dobětické HALALI: 

6. 9. od 9:00 hod 
do 13:00 hod 
v DS Dobětice 
 

STÁTNÍ SVÁTEK: 

28. 9. 2017 čtvrtek 
„DEN ČESKÉ 

STÁTNOSTI“ 
 

Mezinárodní den 

seniorů v Muzeu: 

3. 10. od 9:00 hod 
- prohlídky, 
přednášky, 
společenské hry, 
občerstvení za 10,- Kč 

- doprava zajištěna 
- přihlášení u pí Filové 
 

PEDIKÚRA:  
- O1 a O3 dopoledne 
- dle objednávek na 
vrátnicích  
 

Prodej cukrovinek:  
- 29. 9. 14:00 hod 
na O1 ve 3. patře (v 
jídelně) 
 

Prodej oděvů, obuvi:  

- 19. 9. od 13:30 hod  
do 15:00 hod 
před budovou O1 
 

 


