
  

  

  

      
 
 
Vážení přátelé, 
během prosince  začne v budově Orlická 3, ve 
12.poschodí, přestavba původního bytového jádra ve 2 
pokojích v Azylovém domě pro matky s dětmi.  Stavební 
práce budou spojeny se zvýšeným hlukem a prachem,  
tímto se omlouváme  a prosíme o trpělivost, ale 
rekonstrukce se udělat musí.  Výměna balkónových 
sestav a oken na chodbách začne od 2.12. a bude 
ukončena  15.12.2013. 
Na konci ledna 2014 nás čeká opět náš již tradiční ples s 
tombolou, přesné datum bude upřesněno na 
nástěnkách. 
Tak zase po roce tu máme Vánoce … Vánoce jsou 
nejhezčí období v roce, najde se jen málo lidí, kteří se na 
Vánoce netěší. Vánoce nejsou jen svátky míru a pohody, 
ale pomáhají také sbližovat osoby a narovnávat 
pošramocené mezilidské vztahy. 
Pro příjemnou vánoční atmosféru Vám bude až do konce 
roku svítit u nás v parku ozdobený vánoční strom. 
Pravda, nebude tak nádherný jako ve velkých městech, 
ale bude náš. 
Dovolte, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití 
vánočních svátků a hlavně mnoho štěstí a zdraví 
v novém roce 2014. 
 

                                                                              

V městském divadle        
6. listopadu od 19h. 
vystoupilo pěvecké duo 
Eva Pilarová a Petra Janů. 
Naši klienti si tak 
v naplněném sále naživo 
poslechli jejich známé i 
méně známé písně.  

 

AKCE 

PROSINEC 

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU 

2.12. od 16:30h., před 

budovou 

MIKULÁŠSKÁ 

ZÁBAVA 

9.12. od 14:30h.,  

12. patro na O1 

ADVENTNÍ KONCERT 

SEVEROČESKÉHO 

SMYČCOVÉHO 

KVINTETA 

15.12. od 16:30h., 

12. patro na O1 

 
PRAVIDELNÉ 

AKTIVITY 
 

KLOBOUKY: 

 2.12. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  

3.12., 10.12. a  
17.12. od 9:00h.,  
12. patro na O1 
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Přednáška na téma jak se bránit proti nátlaku ,,šmejdů‘‘ 
při předváděcích akcích a podomním prodeji se měla 
uskutečnit 18. listopadu od 14h. Z důvodu nečekané 
překážky na straně lektora se však seminář nakonec 
nekonal. 

 

V domě kultury dne 20. listopadu od 15h. proběhla 
Lekce smíchu a zpěvu v režii známého baviče Petra 
Martináka. Naši klienti si tak užili dávku humoru a 
poslechu několika známých muzikálových písní v 
úchvatném podání tří zpěváků z hudebního divadla v 
Praze. 

 

Domov pro seniory Severní Terasa připravil na 25. 
listopad výstavu ručních prací tamějších obyvatel, na 
kterou se vydalo podívat i několik našich klientek. 

 

V pátek 29.listopadu byly v kulturní místnosti ve 12. 
patře na Orlické 1 k vidění práce našich klientek, které 
vznikly při pravidelných setkáních v dílně ručních prací.  

 

Poslední listopadové 
odpoledne proběhlo 
v duchu koncertu 
operetních melodií, 
který se za podpory 
ÚMO Severní Terasa 
uskutečnil v naší 
kulturní místnosti. 

 

TANEČKY:  

4.12., 11.12. a  
18.12. od 10:00h.,  
12. patro na O1 
  
DÍLNA RUČNÍCH 
PRACÍ:  

4.12., 11.12. a  
18.12. od 13:00h.,  
1. patro na O3 
 
HÁDEJ?: 

6.12., 13.12. a  
20.12. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
 
FLORBAL:  

16.12. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
 
BINGO: 

19.12. od 10:00h.,  
12. patro na O1 
 
ŠIPKY: 

19.12. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
 
CVIČENÍ S JARKOU: 

2.12. od 14:00h. 
10.12. od 14:00h. 
16.12. od 14:00h. 
 
CVIČENÍ S NATÁLKOU: 

3.12. od 14:00h. 
30.12. od 14:00h. 
Tělocvična na O3 
 
DŮM SPLNĚNÝCH SNŮ 
- pozvánka 

10.1.2014 od 14:00h., 

12. patro na O1 

  
  
  

 
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 

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@oorrlliicckkaa..cczz,,  wwwwww..oorrlliicckkaa..cczz  


