
  
 
 
 
 

OTEVŘENÍ 

MEDITAČNÍ 

MÍSTNOSTI:   
10. 8. 2015 

od 10:00 hod 
12. patro na O1 
 

TURNAJ 

V RUSKÝCH 
KUŽELKÁCH: 

20. 8. 2015 
v parčíku před DS 
od 13:30 hod  
 

2. ORLICKÝ 
ŽOLÍK: 

31. 8. 2015 
od 09:00 hod 
12. patro na O1 
 

TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI:   

každé úterý 
od 09:00 hod 
12. patro na O1 
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST: 

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

TANEČKY:   

každou středu  
od 10:00 hod   
12. patro na O1 
 

 
 

 

     
 

 
Vážení klienti,  
 
 máme před sebou další letní měsíc, srpen. Věřme, že teplotně 
nebude tak nadprůměrný, jako byl červenec. Myslím, že nám všem 
budou stačit průměrné letní teploty, na které jsme zvyklí. V srpnu 
nás žádná velká akce nečeká, připravené jsou pro Vás pravidelné 
aktivity. Až 31. 8. se u nás uskuteční turnaj v žolíkách, na který 
přijedou zástupci většiny domovů pro seniory z okolí. Z každého 
domova se zúčastní tříčlenné družstvo. Kdo rádi hrajete žolíky, 
můžete se přihlásit. Podrobné informace budou na nástěnkách. 
 Doufám, že letošní letní slavnost se Vám líbila a že jste se 
dobře pobavili. Některé fotografie z této slavnosti jsou umístěné i 
na našich webových stránkách www.orlicka.cz. Fotografie si 
budete moci prohlédnout i na některé z „Kavárniček“. 
 Další velká akce nás bude čekat v září a to naše tradiční 
Sportovní hry seniorů. Přesný termín a podrobnosti se dozvíte 
v zářijovém čísle našeho zpravodaje.  
 Ve 12. poschodí bude od 10. srpna od 10:00 hod pro Vás 
všechny k dispozici “Meditační místnost“. Tato místnost bude 
otevřena každý den od 8:00 hodin do 18:30 hodin. Můžete se zde 
scházet, popovídat si, zahrát hry nebo jen tak posedět s přáteli. 
Místnost bude také 1x měsíčně využívána k bohoslužbám. Přesný 
termín bohoslužeb Vám včas oznámíme.  
 Máte-li nějaké dotazy, nápady, nejasnosti, stížnosti, neváhejte 
se na mne obrátit. Nezapomeňte, že nemůžeme řešit problémy, o 
kterých nevíme.  
 Přeji Vám všem hodně pohody a radosti po všechny srpnové 
dny. 

     Jarmila Nováková 
ředitelka 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

srpen 2015 
 

 

Akce 

srpen 
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Dne 23. července 2015 se u 
nás v Domově konala 
tradiční „Letní slavnost“. 
Tato slavnost byla letos 
pojata v netradičním stylu. 
Většina z nás jsme si nasadili 
klobouky, protože tato letní 
slavnost byla pořádána ve 
stylu: „Nejoriginálnější 
pokrývka hlavy“. 

Každý z nás si dal na svém 
„kloboukovém modelu“ záležet a vyzdobil ho podle svého vkusu… 
Účastníci, z řad uživatelů i zaměstnanců, s nejoriginálnější 
pokrývkou hlavy byli oceněni cenami.  
 
Dále bylo pro všechny 
připraveno pohoštění 
v podobě grilovaných 
klobás, domácích koláčů, 
zmrzliny a dobrého pití. 
K tomu všemu nám hrála 
nejen pozvaná kapela, ale 
zazpívali nám účastníci 
z kroužku DS Orlická 
„Zpíváme si pro radost“. 
Vystoupila i skupina 
historického šermu a pak se jen tančilo, zpívalo a všichni jsme si 
užili příjemnou letní atmosféru… 

 
 Počasí nám 30. července 
přálo, a tak jsme uspořádali 
„Turnaj v ruských kuželkách“. 
Všichni soutěžící předvedli, 
kolik mají v sobě síly a tři 
nejlepší vyhráli ceny. Na 1. 
místě se umístila paní Alena 
Pírková, na 2. místě paní 
Marie Baránková a na 3. 
místě pan Miloslav Kortus.  

   
Informace: Prosíme všechny uživatele, aby do 10. 8. 2015 odevzdali 
klíče od schránek vrátným na vrátnici. Vrátný každému uživateli, 
který bude chtít nahlédnout do své schránky, vždy klíč zapůjčí. Vše 
se projednávalo na schůzi obyvatel dne 19. 6. 2015. Děkujeme. 
   

DÍLNA: 
každou středu  
od 13:00 hod  

1. patro na O3 
 

SPOLEČENSKÉ 

HRY: 
každý pátek 
9:00 – 11:00 hod 
jídelna na O3 
 

HÁDEJ?:  

každý pátek 
od 13:30 hod   

12. patro na O1 
 

KUŽELKY:  

3. 8. od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 

BINGO:  
6. 8. a 20. 8.  
od 10:00 hod  
12. patro na O1 
 

ŠIPKY: 

6. 8. od 13:30 hod 
12. patro na O1 
 

KUŽELKY DOBRÁ 
TREFA:  

13. 8. od 10:00 h 
12. patro na O1 
 

KAVÁRNA: 

10. 8. a 24. 8.  
od 13:30 hod 

12. patro na O1 
 

FLORBAL: 

17. 8. od 13:30 h 
12. patro na O1 
  

ŠŮLE: 
27. 8. od 13:30 h 
12. patro na O1 

 

 


