V pondělí 14. 12. 2015 nás přijdou potěšit svým pěveckým vystoupením děti ze Základní umělecké
školy v Domažlicích. Všichni jsou srdečně zváni. Vystoupení bude probíhat ve společenské místnosti
našeho Domova.
----------------------------------------------------------------------------10. 12. 2015 ve čtvrtek přijde naše seniory potěšit svým vystoupením taneční skupina Hanka. Též
přijedou děti z Dětského domova ze Staňkova. Začátek je od 14:30 ve společenské místnosti našeho
Domova.
----------------------------------------------------------------------------Ve středu 2. 12. 2015 se bude konat společenská akce "Mikulášská zábava". Začátek je v 14:30 ve
společenské místnosti našeho Domova. K tanci a poslechu hraje pan Vinš se svou partnerkou.
Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.
----------------------------------------------------------------------------27. 11. 2015 v pátek Vás srdečně zveme na pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy Komenského v
Domažlicích. Začátek od 14:30 ve společenské místnosti.
----------------------------------------------------------------------------13. 11. 2015 v pátek se uskuteční beseda Městské policie se seniory ve velké společenské místnosti.
Všichni jsou srdečně zváni. Začátek je v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------29. 10. 2015 ve čtvrtek nás přijede pobavit pan Bc. Miroslav Ďuriš svým pěveckým vystoupením. Dnes
budou k poslechu swingové písně. Začátek je ve 14:30 v zimní zahradě našeho domova.
----------------------------------------------------------------------------8. 10. 2015 se v našem zařízení Domov pro seniory Domažlice, Baldovská 583 uskuteční Den
otevřených dveří v rámci akce Týden sociálních služeb. Přijďte si prohlédnout naše zařízení, získat
více informací od 10 hodin do 14:30 hodin.
----------------------------------------------------------------------------7. 10. 2015 se bude konat v Městském kulturním středisku Den sociálních služeb a den pro zdraví.
Naše zařízení Domov pro seniory Domažlice se též bude učastnit. Přijďte se za námi podívat a získat
více informací o umístění Vašeho blízkého do Domova. Začátek je od 9 hodin, předpokládaný konec
15 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Přijďte se s námi rozloučit s létem ve čtvrtek 24. 9. 2015 od 14:30 hodin ve velké společenské
místnosti. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.
-----------------------------------------------------------------------------

1. sportovní odpoledne - byli jsme v novinách.

Domažličtí senioři prožili první sportovní odpoledne

Domažlice – Rolí sportovců se v pondělí zhostili obyvatelé domažlického Domova pro seniory v Baldovské
583. První sportovní odpoledne seniorů v Domažlicích. Autor: Pavel Lichý
Personál zařízení pro ně připravil sportovní odpoledne. Podobná akce se konala vůbec poprvé.
Skvělou náladu nepokazilo ani zamračené počasí. Za účast a snahu byli všichni účastníci odměněni
diplomem, zlatou medailí a malou drobností. „Sportovní odpoledne se přítomným obyvatelům velmi líbilo a
potvrdilo se, že sportovní aktivita prospívá nejen tělu, ale zejména zlepšuje a utužuje vzájemné vztahy mezi
lidmi všeho věku," konstatoval za tým, který akci připravil, Pavel Lichý.
18. 9. 2015 Autor: Josef Babor
----------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme v pondělí 14. 9. 2015 proběhne první sportovní odpoledne pro seniory. Začátek bude v
zimní zahradě od 14:00 hodin. Připraveno 6 stanovišť. Všichni zúčastnění senioři budou v cíli
odměněni.
----------------------------------------------------------------------------V Sobotu 29. 8. 2015 se v Domově Černovice konají tradiční dechohrátky. Jedeme se podívat, jak se
baví a žijí senioři v Černovicích. K poslechu a tanci nám zahrají Malá česká kapela, Stavovanka,
Evergreen Duo, Country. Odjezd od Domova v Domažlicích okolo 12 hodiny, návrat okolo 18 hodiny.
----------------------------------------------------------------------------V pondělí 3. 8. 2015 pojedeme na výlet na Babylon.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
-----------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Poděkování

panu

Ďurišovi

od

obyvatel

Domova

za pěvecké

vystoupení
----------------------------------------------------------------------------V pondělí 8. 6. 2015 se bude ve velké společenské místnosti konat přednáška Městské policie na téma
"Nebezpečný věk". Začátek je ve 14:30 hodin.
----------------------------------------------------------------------------3. 6. 2015 ve středu od 14:30 hodin se bude konat tradiční kafíčko. Součástí bude i grilování vuřtů.
Těšit se můžete na pěvecké vystoupení našeho zaměstnance pana Bc. Miroslava Ďuriše. Všichni jsou
srdečně zváni.
----------------------------------------------------------------------------Obyvatelé se byli podívat v pátek 15. 5. 2015 na Taneční akademii Venduly Brettschneiderové ve
velkém sále MKS v Domažlicích. Všichni byli nadšení.

----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 14. 5. 2015 nás přijde opět navštívit sl. Lenka Eisenhamerová, DiS. se svým psíkem. Od
10:30 v zimní zahradě.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Ve středu 29. 4. 2015 od 14:30 hodin zve taneční skupina Hanka na své vystoupení v zimní zahradě
našeho Domova. Všichni jsou srdečně zváni.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 14. 4. 2015 od 15:00 hodin bude sloužena Mše svatá v kapli našeho Domova.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Přijďte s námi ve středu 8. 4. 2015 společně přivítat jaro. Začátek je ve 14:30 hodin, sejdeme se ve
velké společenské místnosti. K poslechu a tanci bude hrát pan Vinš se svou partnerkou.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 2. 4. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Měsíc duben (1. 4. 2015) zahájíme tradičním posezením u kávy a harmoniky. Začátek ve 14:30 hodin
v zimní zahradě. Dobrou náladu s sebou.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 26. 3. 2015 vystoupí děti ze Základní umělecké školy v Domažlicích. Začátek je v 15:00 ve
společenské místnosti v našem Domově.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 14:30 zveme na vystoupení dětí z Dětského domova ze Staňkova, které se
bude konat v zimní zahradě našeho Domova.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 15:00 hodin bude sloužena Mše svatá v kapli našeho Domova.
-----------------------------------------------------------------------------

V pondělí 9. 3. 2015 se uskuteční beseda Městské policie se seniory ve velké společenské místnosti.
Všichni jsou srdečně zváni. Začátek je v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 5. 3. 2015 nás přijde navštívit sl. Lenka Eisenhamerová, DiS. se svým psíkem. Od 10:30 v
zimní zahradě. Poté budou probíhat také individuální návštěvy přímo na pokoji klienta.
----------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 19. 2. 2015 vystoupí soubor dětí z Postřekova. Začátek je v 16:00 hodin ve velké
společenské místnosti. Všichni jsou srdečně zváni.
---------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 12. 2. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v
kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------V pondělí 2. 2. 2015 se bude konat přednáška RNDr. Šlégla na téma Turecko, začátek ve 14:00 hodin
ve velké společenské místnosti.
---------------------------------------------------------------------------Dále také ve čtvrtek 22. 1. 2015 nás přijde navštívit sl. Lenka Eisenhamerová, DiS. se svým psíkem.
Bude probíhat canisterapie.
---------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v
kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
---------------------------------------------------------------------------Ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 15:00 hodin bude sloužena Mše svatá v kapli našeho Domova.
---------------------------------------------------------------------------Ve středu 14. 1. 2015 jdeme na bowling.
---------------------------------------------------------------------------V pondělí 12. 1. 2015 Vás zveme na promítání filmu ve velké společenské místnosti od 14:00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 8. 1. 2015 se společně pomodlíme modlitbu RŮŽENCE pod vedením pí Hrbáčkové.
Sejdeme se v
kapli našeho Domova v 15:00 hodin.
---------------------------------------------------------------------------Od 1. 1. 2015 změna výše úhrad - více v sekci PŘEHLED ÚHRAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

