
  
KONDIČNÍ CVIČENÍ:  
každé pondělí od 9:30 h  

na O1, 12. patro 
  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  
každé úterý od 9:00 h  

na O1, 12. p.  
 

ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST:  
6. 9. a 27. 9. od 13:30 h  

na O1, 12. p.  
 

TANEČKY:  
7. 9. a 21. 9. od 10:00 h  

na O1, 12. p.  
 

DÍLNA:  
7. 9. a 21. 9. od 13:00 h 
na O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  
každý pátek od 9:00 h 
na O3, 1. p. - jídelna  
 

HÁDEJ?:  

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

ŠIPKY:  

1. 9. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
 

KULIČKY:  
5. 9. a 22. 9. od 13:30 h  

na O1, 12. p.  
 

DOBRÁ TREFA:  
8. 9. od 13:30 hod 

na O1, 12. p.  
 

KAVÁRNA:  
12. 9. s harmonikářem 
p. Pilařem od 13:30 h 

 a 22. 9. od 13:30  
na O1, 12. p.  
 

BINGO:  

15. 9. a 29. 9. od10:00 h 
na O1, 12. p.  
 

KUŽELKY: 

15. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 
 

 

 

      
 
 

Vážení klienti, 
  

prázdninový a dovolenkový čas rychle utekl a již zde máme září. 
Počasí je zatím příjemné, bylo by krásné, kdyby vydrželo po celý 
měsíc. Termín našich sportovních her jsme museli z provozních 

důvodů trochu posunout (původní termín byl 6. 9.), uskuteční se 
tedy až 14. září. Doufejme, že si je budeme moci užít venku, za 

pěkného počasí. Samozřejmě, že v případě počasí nevlídného, 
máme připravenu i „suchou“ variantu v budově. Těším se, že si 
14. září zasoutěžíme a užijeme si krásné odpoledne a hodně 

zábavy. 
 

Dne 5. září se začnou natírat chodbové balkóny v budově 

Orlická 1. Postupně budou prováděny práce i v budově Orlická 3. 
Žádáme uživatele, kteří mají na chodbových balkónech květiny či 
jiné věci, aby věci odstranili. Balkony na chodbách musí být 

během natírání prázdné.  
 

Do 30. 11. by měli být vymalovány i všechny chodby a 
provedeny nátěry chodbových soklů.  
 

Od 15. 9. by měla být prováděna i výměna některých 
chodbových podlahových krytin, tak jak jsme již informovali 
v minulém Zpravodaji. V září budou také prováděny výměny 

garnyží u oken u výtahů. 
 

12. září se v našem domově koná Den otevřených dveří, tzn., že 

v tento den si může přijít prohlédnout náš domov kdokoliv z řad 
veřejnosti. V tento den se koná Kavárnička, kde bude hrát 
harmonikář pan Pilař. I na tuto Kavárničku může přijít někdo ze 

zájemců o prohlídku v našem domově. 
  

21. 9. od 17:30 hodin se bude konat Koncert komorní hudby, 

který si pro Vás připravili žáci a pedagogové ze ZUŠ E. Randové. 
Tento koncert se uskuteční díky panu Martinovi Říhovskému a 

jeho hudební agentury Musica Semper Viva a za podpory 
Statutárního města Ústí nad Labem. Přijďte se podívat, určitě se 
bude jednat o nevšední zážitek. Na tento koncert můžete pozvat i 

Vaše známé. 
 

Přeji Vám krásné zářijové dny a hodně zdraví a pohody. 
  

  
 

  Jarmila Nováková,  

ředitelka DS a AD Orlická 
 
 
 

   Září 2016 
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V polovině srpna nám 

paní starostka Mgr. R. 
Zrníková nabídla výlet 
autobusem po Severní 
Terase pro naše 
obyvatele, kteří jsou 
méně pohybliví a jen tak 

by sami do parku 
nedošli. Naši oslovení 
senioři, kteří s výletem 
souhlasili, pak byli 
velice spokojení, protože 

uviděli mnohé změny, které se v parku na Severní Terase 

udály.    
 
 
Ke konci srpna jsme 
se zúčastnili akce na 
Hypodromu v Mostě 
„Letní setkání 
seniorů“ v country 

stylu. Soutěžící 
družstva, která se 

setkání zúčastnila, 
byla z celého 
Ústeckého kraje. Za 
náš Domov v Orlické 

soutěžily tyto dámy: 
paní Ivanka Havlíková, 
paní Zdenka Honomichlová a paní Julia Smetanová. Sice 
jsme neobsadili žádná vítězná místa, ale užili jsme si 
spoustu zábavy. 

 
Poslední srpnový den, jsme 

uspořádali již tradiční turnaj 
„Orlický žolík“ i pro jiné domovy 
seniorů. Celkem soutěžilo sedm 

družstev: DS Orlická, MSSS 
v Mostě, DS Libochovice, DS 
Dobětice, DS Krásné Březno, 
DS Dubí - Teplice, DS Bukov. 
První a třetí místo obsadili 
uživatelé z MSSS v Mostě. 

Druhé místo vyhrála naše 

obyvatelka paní Miluše 
Bezděková. Všichni soutěžící si 
užili příjemnou - hráčskou 
atmosféru. Všem vítězům 
gratulujeme. 

FLORBAL:  

19. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 
 

ŠŮLE: 
29. 9. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 
 

BOHOSLUŽBA: 
16. 9. od 16:00 hod 

na O1, 12. p. 
v meditační místnosti 
 

14. SPORTOVNÍ HRY: 
14. 9. 2016 od 13:30 h 

před O1, nebo v případě 
nepříznivého počasí na 

O1 ve 12. p.; 
- sportovní disciplíny, 
občerstvení, kulturní 

program, ceny pro 
vítěze;  
- poplatek 50,- Kč; 

- viz plakátek 
 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ: 

12. 9. 2016 
- Kavárnička 
s harmonikářem p. 

Pilařem od 13:30 h 
 

KONCERT KOMORNÍ 
HUDBY: 

21. 9. od 17:30 hod 
na O1, 12. p.  
- v podání pana Martina 

Říhovského a žáků ZUŠ 
E. Randové; 

- vstup volný; 
- viz plakátek 
 

8. DEN SEVERNÍ 
TERASY: 

- neděle 4. 9. 2016 
- od 12:00 hod 

- viz plakátek 
 

PEDIKÚRA:  
1. 9. 2016  
- na O1 od 9:00 hod  

- na O3 od 11:30 hod  
- objednávky na vrátnici  
 

Prodej oděvů, obuvi:  

23. 9. 2016 
- viz plakátek 
 

Prodej cukrovinek:  

- z technických důvodů 

je prodej pozastaven 


