
 

      
 

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 
      máme za sebou naši Letní slavnost, která se letos konala 
opravdu ve velikém vedru. Velká část prostoru v parku byla 

zakryta slunečníky, zakoupili jsme i vodní rozprašovač a tak 
jsme to všichni zvládli bez úhony. Letošní slavnost se vydařila, 

všem se líbila, a tak se budeme těšit zase za rok. Děkuji všem 
zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti a 
za jejich taneční vystoupení. Vám děkuji, že jste to tak 

báječně zvládli. 
Velké teploty pokračují, nezapomínejte proto na dostatek 

tekutin, je to opravdu velmi důležité.  
Přesný termín dodávky 40 kusů elektricky 

polohovatelných lůžek a matrací není zatím znám, ale určitě 

to bude do konce srpna. Hned jak se přesný termín dozvíme, 
dáme Vám vědět, abyste si mohli domluvit s příbuznými termíny 
odvozu stávajících postelí. 

Pro prádelny byly zakoupeny další průmyslové sušiče na 
prádlo, což umožní rychlejší návrat prádla klientům, sušení 

prádla se urychlí. 
Od 1.7.2019 jsme vydali nový sazebník fakultativních 

služeb, který je rozšířený o poskytování magnetoterapie. 

K dispozici je na nástěnkách a na našich webových stránkách.  
V současné době stále u nás probíhá revize 

elektroinstalace budov, společných prostor i pokojů klientů. 
Revizní technik navštíví každý pokoj, kde provede kontrolu 
elektroinstalace zásuvek, rozvodů, jističů apod. Nebude provádět 

revizi Vašich vlastních elektrospotřebičů. O přibližném termínu 
návštěvy budete informováni. Nebudete-li doma, navštíví Vás 
v jiném termínu. 

Využívejte k posezení naší krásnou zahradu, kde je i ve 
velkých vedrech docela příjemně. Domluvte se 

s pečovatelkami, rádi Vás na zahradu doprovodí a dle 
domluvy Vás zase doprovodí na pokoj.  

V červenci a srpnu budou čerpat mnozí z našich 

zaměstnanců dovolené, takže někdy může dojít ke změně 
některých termínů, např. u volnočasových aktivit nebo 
ergoterapeutických činností. K omezení aktivit může také dojít 

v důsledku velkých veder. Děkujeme Vám za pochopení.  
 
Přeji Vám všem příjemné letní teploty, hodně zdraví a pohody.  

 
 

 
Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

 
REHAB. CVIČENÍ O1  
Každé úterý a čtvrtek  

od 9,00 – 9,30 hod. 
na O1, 12. patro  

KONDIČNÍ CVIČENÍ O3  
Každé pondělí a středa 
od 9,00 – 9,30 hod. 

na O3, 1. patro 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  
Každé úterý  
od 9:00 hod. 
na O3, 1. p. jídelna 

ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST  
Každé úterý 

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

TANEČKY  
Každou středu 
od 10,00 hod 

na O1, 12. p. 
DÍLNA  
Každé pondělí a úterý 
od 9 h. na O3, 1. p. 
Každou středu od 13 h. 

na O3, 1. p. 
SPOLEČENSKÉ HRY  
Každý pátek  

od 9,00 h. 
na O3, 1. p. - jídelna  

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

 
 

Červenec 2019 

 



LETNÍ SLAVNOST 
 
Ve středu 26.6. 2019 se konala již tradičně LETNÍ SLAVNOST 

V DS ORLICKÁ v country stylu. Během teplého odpoledne se 
vystřídalo několik hudebních a tanečních vystoupení ve stylu country. 
Mezi účinkující vystoupila skupina LUCARINO DANCE, děti 
z Dětského domova, naši zaměstnanci s vlastním tanečkem a dále 
nám k poslechu a tanci hrála skupina OLI. Nechybělo ani bohaté 
občerstvení a hosté z vedení města ÚL a Severní Terasy. I přes velké 
teplo se akce všem účastníkům líbila. 

  
 

Informace  
22.7. 2019 od 13,30 h. se bude konat narozeninová kavárna pro 

klienty, kteří slaví narozeniny v daném měsíci (dostanou pozvánku, 
občerstvení a gratulaci). Na kavárnu jsou srdečně zváni všichni 
obyvatelé DS Orlická. 

ŠŮLE 

3.6. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
KAVÁRNA  
10.6 a 24.6. 
od 13:30 hod 

na O1, 12. p.  
BINGO  
14.6. a 28.6.  

od 9:00 hod  
na O1, 12. p 

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

KULIČKY 
17.6. od 13,30 hod.  
na O1, 12. p. 

KUŽELKY 
13.6. od 13,30 hod.  

na O1, 12.p. 
DOBRÁ TREFA 
27.6. od 13,30 hod 

na O1, 12. p. 
BOHOSLUŽBA 

Každý třetí pátek v 
měsíci od 16 hod. 
na O1, 12. p.,  

v meditační místnosti 
POSLECH HUDBY 
7.6. od 9 hod.  

na O3, v 1. p. 
RELAXACE 

každý čtvrtek 
od 9,30 hod.  
na O3, 1. p.  

KLOBOUKY 
--- od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
PRODEJ CUKROVINEK  

27.6. od 14 h. na O1, 

ve 3.p. v jídelně 
PRODEJ ODĚVŮ, OBUVI  
 --- od 14 hod.na O1, 
 ve 3.p. v jídelně 

PEDIKÚRA  
- O1 a O3 dopoledne 
- dle objednávek na 

vrátnicích  
 

 

ŠŮLE 

1.7. a 29.7. 
 od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  

KAVÁRNA  
8.7. a 22.7. 

od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
BINGO  
19.7.  
od 9:00 hod  

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

na O1, 12. p. 
KULIČKY 
15.7. od 13,30 hod.  

na O1, 12. p. 
KUŽELKY 

--- od 13,30 hod.  
na O1, 12.p. 
DOBRÁ TREFA 

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

BOHOSLUŽBA 
Každý třetí pátek v 
měsíci od 16 hod. 

na O1, 12. p.,  
v meditační místnosti 
POSLECH HUDBY 

12.7. od 9 hod.  
na O3, v 1. p. 

RELAXACE 
každý čtvrtek 
od 9,30 hod.  

na O3, 1. p.  
KOPANÁ 
4.7. od 13:30 hod  

na O1, 12. p.  
PRODEJ CUKROVINEK  

--- od 14 h. na O1, 
ve 3.p. v jídelně 
PRODEJ ODĚVŮ, OBUVI  
23.7. od 14 hod.na O1, 

 ve 3.p. v jídelně 
PEDIKÚRA  
- O1 a O3 dopoledne 

- dle objednávek u 
pečovatelek 

 
 


