
  

  

 
 

Aida – městské 

divadlo: 

6.6., od 19:00h. 
Až nás cesty 
svedou: 

12.6., od 14:00h. 
12. patro na O1 
Prodej 

potravinářského 
zboží z Německa 

(potraviny, 
drogerie..): 

13.6., od 13:30 
Jídelna na O1 
Výprodej oděvů, 
obuvi, povlečení: 

18.6., od 13:00h. 
Jídelna na O1 
Turnaj v dámě: 
21.6., od 13:00h. 
12. patro na O1 
 
KLOBOUKY:  

 2.6. 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 
červen 

   
    

Vážení  klienti, 
ráda bych Vás již s předstihem informovala o naší jedné velké akci - 

LETNÍ SLAVNOSTI. V letošním roce se naše Letní slavnost uskuteční 

v úterý 22.7.2014. Bude probíhat venku v našem parku, a to již od 

12:30 hodin, kdy Vám bude hrát pěkné melodie pan Mikšovský. 

Slavnostní zahájení nastane ve 13:00 hodin, kdy vystoupí se svým 

krátkým veselým programem děti z Azylového domu.  Těšit se 

můžete i na vystoupení žongléra a od 16:00 hodin Vám bude hrát 

slavné evergreeny  Trio Jazzvitamin, pod vedením pana Říhovského. 

Samozřejmě bude zajištěno občerstvení a točené pivo. Podrobnější a 

přesné informace budou k dispozici začátkem července, na 

nástěnkách a v červencovém zpravodaji. 

Takže se máme na co těšit, věřím, že počasí bude příjemné. 

Příjemné teplé a slunečné dny Vám přeje 

     Jarmila Nováková, ředitelka                                                                                                       

                                                                    

                                                                                           

 
V pondělí 19. května se v městském 

divadle uskutečnil charitativní koncert 

pro postižené děti, kterým diváky 

provedli Leona Machálková a Zdeněk 

Podhůrský. Vystoupení se zúčastnilo 

také několik našich klientů. 

 
                                 
Tradiční Hrátky V Klidu 
proběhly 20. května v DS 
Severní Terasa. Tímto 
děkujeme dámám 
Zdence Honomichlové, 
Věře Inderholzové, Marii 
Jandové, Zdeňce 
Matouškové a Jiřině 
Slavíčkové za 
reprezentaci Domova. 

ČERVEN 2014  



 Jarní hudební večer si naši 

klienti měli možnost 

vychutnat 

 21. května. Trio 

Jazzvitamin v naší kulturní 

místnosti opět vystoupilo 

se svým podáním 

nejslavnějších písní divadla 

Semafor a dalších 

interpretů.                                         

                                                     
 

 
Dne 28.května jsme 

navštívili budovu Českého 

rozhlasu Sever. Prošli jsme 

si historickou Wolfrumovu 

vilu, zhlédli zákoutí 

vysílacích prostor a také si 

vyzkoušeli, jak by vypadal 

vlastní vstup do živého 

vysílání. 

 
 

 
Připomínáme 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. 
 
Z důvodu výměny trakčních kotoučů upozorňujeme na přerušení 
provozu velkého výtahu na Orlické 1, a to 26.6. Na Orlické 3 velký 
výtah nepojede 30.6., ze stejného důvodu. 
 
Prosíme všechny naše klienty, aby respektovali pravidla domácího 
řádu o přespávání příbuzných a známých klientů v jejich pokojích. 
Všechny plánované noclehy je nutno předem nahlásit na 
sesternách a paní ředitelce ke schválení. 

DÍLNA: 

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

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

BINGO  

5.6. a 26.6. od 
10:00h.,   
12. patro na O1  

KAVÁRNA: 

9.6. a 23.6. 
od 13:30h 
12. patro na O1 

ŠIPKY:  

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

16.6. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
KUŽELKY: 

19.6. a 30.6.  
od 13:30h., 
12. patro na O1 
ŠŮLE:  

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

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

6.6. od 14:00h. 
11.6. od 14:00h. 
30.6. od 14:00h.  
CVIČENÍ 

S NATÁLKOU:  
2.6. od 14:00h.  
16.6. od 14:00h. 
24.6. 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 


