
 
 
 
 
Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje - státní 
svátek: 
neděle 5. 7. 2015 
 
Den upálení mistra 
Jana Husa - státní 
svátek: 
pondělí 6. 7. 2015 
 
Výprodej oděvů: 
dne 20. 7. 2015 
v jídelně na O1 ve 3. 
patře od 13:30 hod 
do 15:00 hod 
nebo venku (hezké 
počasí) od 13:00 h 
 
LETNÍ SLAVNOST: 
23. 7. 2015 
od 14:00 hod 
v parčíku před DS 
vstupné: 80,- Kč 
 
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:  

7. 7. a 14. 7.  
od 09:00 hod 
12. patro na O1 
 
ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST: 

každé úterý 
od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 
 

 

 

     
 
 
 

,,Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji“. 
    (Gilbert Pierre Cesbron). 
  

 
Vážení klienti, 
horka uplynulých dní jistě neminula nikoho z nás, a léto tak o 
sobě dalo vědět v plné síle. Dovolte nám proto, abychom Vám 
popřáli prožití těchto letních měsíců co nejpříjemnějším 
způsobem, bez starostí a nepříjemností.  
Abychom Vám následující dobu zpestřili, znovu Vám zároveň 
s pozváním přípomínáme plánovanou letní slavnost, která se 
uskuteční 23. 7. 2015 od 14:00h. v našem parčíku před 
budovou. Pro Vaši zábavu bude jako vždy zajištěna živá hudba, 
vystoupí oblíbená zpěvačka od pana Barvy, tentokrát však 
s jiným doprovodem. Nebude chybět ani krátké představení 
dětí z azylového domu či ukázka historického šermu. V ceně 
akce je zahrnuto také občerstvení – grilovaná klobáska, pivo i 
nealkoholický nápoj. Letošní slavnost se navíc uskuteční 
v duchu klobouků, čepic a tomu podobných doplňků. Protože 
fantazii se meze nekladou, čím originálnější Vaše pokrývka 
hlavy bude, tím lépe – můžete se se svým ,,dílem‘‘ zúčastnit 
soutěže o zajímavé ceny. 
Co víc si tedy přát na závěr? Snad už jen přízeň počasí a nebe 
bez mráčků, aby se nám akce vydařila . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

         Foto z výletu po Krušných horách, pokračování na další straně 

červenec 2015 
 

 

Akce 

červenec 
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Ve čtvrtek dne 25. 6. 2015 upořádal náš Domov pro své klienty 
výlet: „Po krásách 
Krušných hor“.  
Trasa výletu byla 
připravena tak, aby 
účastníci zájezdu 
poznali Krušné hory                              
z české i německé 
strany. Přítomní 
klienti mohli 
obdivovat krásy, 
např. 

Fichtelbergeru, Klínů nebo vodní nádrže Fláje. Výlet se moc 
vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme opět v pořádku dorazili 
domů.  

 

Dne 22. června 2015 ve 
společenské místnosti na 
Orlické 1 se konala akce: 
„Herecký recitál Ljuby 
Hermanové“. Zúčastnění 
posluchači si poslechli 
příjemnou hudbu i 
povídání o životě známé 
zpěvačky a herečky Ljuby 
Hermanové.  

  

 
 

 
Poslední červnovou 
sobotu se konal turnaj v 
„Dámě“. Této akce se 
zúčastnilo osm klientů. 
Na prvním místě se 
umístil Filip Harciník, na 
2. místě pan Vladimír 
Srbek a na 3. místě pan 
Vladislav Bobek. Všichni 
tři obdrželi zasloužené 
ceny. 

TANEČKY:  

1. 7.; 8. 7. a 15. 7. 
od 10:00 hod  
12. patro na O1 
 
DÍLNA: 

1. 7.; 8. 7. a 15. 7. 
od 13:00 hod  
1. patro na O3 
 
SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

3. 7.; 10. 7. a 17. 7. 
9:00 – 11:00 hod 
Jídelna na O3 
 

HÁDEJ?: 

3. 7.; 10. 7. a 17. 7. 
od 13:30 hod  
12. patro na O1 
 

BINGO 

2. 7. a 16. 7.  
od 10:00 hod 
12. patro na O1 
 

ŠIPKY: 

2. 7. od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 

KUŽELKY: 
9. 7. od 10:00 hod 
12. patro na O1 
 

KAVÁRNA: 

13. 7. od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 

ŠŮLE: 
16. 7. od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 

 
 


