
 

 

             

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  

každé úterý od 9h, jídelna na O1 

TANEČKY NA ŽIDLÍCH:  

každou středu od 10h, 12. patro na O1 

DÍLNA RUČNÍCH PRACÍ:  

každou středu od 13h , 1. patro na O3 

HÁDEJ:  

každý pátek od 13:30h, 12. patro na O1 

KLOBOUKY:  

4.11. od 13:30h, 12. patro na O1 

ŠIPKY:  

7.11.  od 13:30h, 12. patro na O1 

KAVÁRNIČKA:  

8. a 22.11. od 13:30h, 12. patro na O1 

DOBRÁ TREFA NEBO KUŽELKY:   

14.11. od 13:30h, 12. patro na O1 

FLORBAL:                                          

18.11. od 13:30h, 12. patro na O1          

BINGO:                                                

21.11. od 10h, 12. patro na O1                      

ŠŮLE:                                                   

28.11. od 13:30h, 12. patro  na O1                 

KNIHOVNA:                                                                              

každé úterý od 14 do 15h, 12. patro na O1          

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S ŘEDITELKOU:     

4.11. od 15:00h                                                   

Schůzky s ředitelkou můžete využít k různým 

typům dotazů, přání, návrhů či připomínkám 

k dění v našem domově. 

 
 

LLIISSTTOOPPAADD  22001133  

Akce - listopad 
Vážení přátelé, 

dostáváte do rukou první číslo našeho 
Orlického zpravodaje. Zpravodaj by měl 
sloužit k  větší informovanosti o dění v našem 
domově. Budeme ho vydávat vždy začátkem 
měsíce a naleznete zde přehled událostí, 
které se v průběhu uplynulého měsíce udály a 
které nás čekají. Dozvíte se i informace o 
různých provozních událostech. 
A co nás čeká v nejbližším měsíci? Bude 
probíhat výměna všech oken a balkonových 
sestav na chodbách, dále bude provedena 
výměna dveří v suterénu k výtahům za dveře 
posuvné. S instalací posuvných dveří je 
spojen, bohužel, překlad potrubí v suterénu. 
Ve dnech instalace bude třeba dbát zvýšené 
opatrnosti v suterénu. Vymalovány budou 
jídelny a v nich vyměněny staré stoly a židle 
za nové. Jídelny, které slouží i jako 
společenská místnost, budou vybaveny 
novými televizory. Do konce roku bude 
vytvořen nový informační systém, tj. dojde 
k novému označení všech dveří v domově. U 
každého pokoje bude nové označení se 
jménem uživatele, ve vestibulu bude 
informační tabule.  
Pro naše uživatele jsme rozšířili nabídku 
volnočasových aktivit, pravidelně je otevřena 
Dílna ručních prací. Přesné informace 
k volnočasovým aktivitám Vám podá paní 
Lucie Filová. 
Od 1.11.2013 dochází k organizační změně – 
funkci zástupce ředitelky bude vykonávat paní  
Bc. Jana Lukášová, která bude mít kancelář 
v budově Orlická 1, ve 3.poschodí. V bývalé 
kanceláři pí. Lukášové v budově Orlická 3 
naleznete naši novou sociální pracovnici, 
slečnu Bc. Jitku Klofcovou. Paní Chrudimská 
zůstává v organizaci na pozici účetní, její 
kancelář naleznete na konci chodby ve 
3.poschodí. 
Přejeme Vám všem příjemné prožití 
podzimních dnů. 
 



 

      
12.11. SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

V tento den můžete ze svého pokoje odstranit 

nepotřebný nábytek či další objemné věci, které 

již nepotřebujete. 

18.11. Seminář na téma „Jak bojovat proti 

obchodníkům z předváděček a podomnímu 

prodeji“                                                                          

od 14h ve 12.patře na O1 

26. – 28.11.2013 SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA 

VÝSTAVY RUČNÍCH PRACÍ                                                                         

V Domově pro seniory V Klidu. Čas bude 

upřesněn. 

 

Společenské události 

K O N C E R T  O P E R E T N Í C H  

M E L O D I Í  

Sobota 30.11. od 15h, 12. patro na O1   

Vstupné: 30,- 

Přihlásit se lze u sociální pracovnice             

do 27.11.2013 

M I K U L Á Š S K Á  Z Á B A V A  

Pondělí 9.12.2013 od 14:30, 12.patro na O1 

     Více na nástěnkách v budovách O1 a O3 

 

 

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 
s dětmi, příspěvková organizace 
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem 

Tel./fax: 47 277 42 30 
e-mail: info@orlicka.cz, www.orlicka.cz 

 

 

 
Tradiční Bukovská Višeň se uskutečnila 

24.10.2013 v Domově pro seniory Bukov, 

který akci jako vždy organizoval. Naše 

zařízení se vydal reprezentovat tým dam 

tvořený paní Zdeňkou Honomichlovou, 

paní Emilií Míčkovou a paní Jiřinou 

Slavíčkovou. Po těžkém boji nakonec 

podlehly v semifinále neúprosným 

soupeřům. Smůle navzdory, gratulujeme 

ke krásnému výkonu! 

 

 

 

 

 

 

Dne 16.10.2013 se v Libochovicích uskutečnil 

již 14. ročník turnaje v kuželkách. Akci pořádal 

Domov pro seniory Libochovice a zúčastnili se 

rovněž klienti našeho zařízení. Jejich tým ve 

složení pan Jiří Centner, pan Vladimír Srbek a 

pan Leon Tomev na soutěži vybojoval krásné 

čtvrté místo. Gratulujeme! 

V zájmu zachování dobrých sousedských 
vztahů prosíme všechny obyvatele, aby si 

v době nočního klidu hlídali hlasitost svého 
televizoru. V poslední době se také před 

budovou pravidelně vyskytují zbytky 
nadrobeného starého chleba. Prosíme 
klienty, aby tímto způsobem nekrmili 

okolní ptactvo. Děkujeme. 


