
  

  

 
 

Prodej 

potravinářského 
zboží z Německa 

(potraviny, 
drogerie..): 

19.5., 13:00-15:00h., 
Jídelna na O1 
Jarní hudební 
večer: 
21.5. od 18:00h., 
12. patro na O1 
Volby do Evr. 
parlamentu: 
23.5., čas bude 
upřesněn 
Jídelna na O1 
Návštěva ČRo 
Sever: 
28.5., odjezd  
autobusu v 10:30h 
  
KLOBOUKY:  

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

každé úterý  
od 9:00h.,   
12. patro na O1 
TANEČKY:   

každou středu  
od 10:00h.,   
12. patro na O1 
 

 

 

 

Akce 
květen 

   
     

 

                           

V úterý 15.  dubna 

se uskutečnila 

tradiční velikonoční 

zábava DS Orlická.  

Hudební doprovod 

jako vždy obstaral 

Mikeš Band a se 

svým představením 

zde vystoupily také 

děti z našeho 

azylového domu. 

 

 
                                      

V DS v 

Libochovicích  

proběhl 10. dubna 

již 7. šipkový 

turnaj. Za DS 

Orlická vyrazili 

bojovat paní Emilie 

Nožičková, pan Jiří 

Centner a pan 

Leon Tomev, 

kterým tímto 

děkujeme za účast. 

 

 

 

KVĚTEN 2014  



 

V Severočeském divadle opery a 

baletu v Ústí nad Labem se v neděli 

27. dubna konalo představení Růže 

z Argentiny. Večer proběhl v duchu 

romantické operety a za hojné účasti 

našich klientů, kteří tak měli možnost 

nevšedního zážitku. 

                                                               

 
Ve čtvrtek 15.5. se bude konat svoz objemného odpadu. 
Všichni naši uživatelé tak mohou nechat odvézt např. starý 
nepotřebný nábytek a jiné objemné věci, které mají doma 
nebo v úložných prostorech pro obyvatele Domova (pozor, 
netýká se elektrospotřebičů!). Odpad určený k likvidaci 
umisťujte prosím od 14.5. na trávník za branou DS (vjezd 
shora nad budovou O1) u cedule s logem Domova. 

 
Prosíme všechny naše uživatele, kterým se v poslední době 
měnil občanský průkaz nebo mají jinou změnu osobních 
údajů,aby tyto skutečnosti nahlásili sociální pracovnici.  

 
Upozorňujeme na plánovanou odstávku tepla (teplé vody), a 
to v termínu 8. – 13.6.2014, z důvodu pravidelné údržby 
zařízení. Více informací bude zprostředkováno pomocí 
nástěnek a výtahů. 

 
Upozorňujeme obyvatele, aby neumisťovali žádné předměty 
(květiny, skříňky apod.) do prosklených prostorů na konci 
chodeb v jednotlivých patrech. Jedná se o únikové cesty, 
které musí podle požárních předpisů zůstat volné. Domov si 
proto vyhrazuje právo veškeré nežádoucí předměty z těchto 
míst odstranit. 

 

 

DÍLNA: 

každou středu  
od 13:00h.,  
1. patro na O3  
HÁDEJ?:  

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

12.5. a 26.5. 
od 13:30h 
12. patro na O1 
KUŽELKY: 

15.5. od 13:30h., 
12. patro na O1  
FLORBAL:   

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

22.5. od 10:00h.,   
12. patro na O1  

ŠIPKY:  

22.5. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
ŠŮLE:  

29.5. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

Každý pátek 
9:00 – 11:00h. 
Jídelna na O3  
CVIČENÍ 

S JARKOU:  

30.5. od 14:00h.  
CVIČENÍ 
S NATÁLKOU:  
   9.5. od 14:00h.  
16.5. od 14:00h. 
23.5. od  14:00h. 
29.5. od 14:00h. 
Tělocvična na 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 


