INFORMAČNÍ
BULLETIN
Rehabilitačního ústavu
Kladruby

leden
2019

PROGRAM KINA
hrajeme pravidelně
od 19:00 hodin
čt 3. 1. Mars
Komedie / Drama
ČR, 2018
čt 10. 1. Tátova volha
Komedie / Drama
ČR, 2018
út 22. 1. Teorie tygra
Komedie / Drama
ČR, 2018
čt 21. 1. Po čem muži touží
Komedie ČR, 2018
Vstupné 35,- Kč
pátek 18. ledna 2019
14. Novoroční La Manche
!!! Pozor změna - startujeme o půlnoci
(v noci ze čtvrtka na pátek)!!!
plavecká štafeta dlouhá 33,6 km tj. 1344
kladrubských bazénů,
která bude historicky popáté
odstartována paralelně s RÚ Hrabyně

Hudební večery
na klávesy hraje a zpívá Tomáš Adam
pondělky od 18:30 – 21:45 hodin
(akce se nekoná pravidelně každé pondělí,
vždy ohlašujeme dopředu)
restaurace „U Piškota“ (hlavní budova A),
vstup zdarma
Společenské večery
každou středu od 18:30 do 21:45 hodin
k tanci i poslechu hraje živá hudba
v kinosále RÚ (budova C), vstupné 35, - Kč
Mše svatá
koná se každou středu v 18:30 hodin.
Každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 hodin
možnost osobního setkání s knězem (po
telefonické domluvě; P. Jiří Ptáček MIC,
tel. 603 530 040)
v budově E (vedle Mini – MARKETU)
Bezplatná právní poradna pro pacienty
- v úterý 8. 1. od 16:00 hodin
s JUDr. Smetanovou
v kinosále RÚ, budova C
Vítání nových pacientů
probíhá každou středu v 16:00 hodin
v kinosále RÚ (budova C)
Vítáním musí projít každý pacient.

Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30
257 62 Kladruby u Vlašimi
tel.: 317/881 111, fax: 317/881 191

E-mail: kladruby@rehabilitace.cz

www.rehabilitace.cz

„KAÉ ARGATHERAPIE“ – Kosmetické studio

Knihovna – půjčovní doba:
Po – Pá: 10:00 – 12:00 hodin
Budova C (vedle psychologů)

tel. 723 591 252, budova A, 4. LO

Pokladna
Út, Čt – 8:00 – 11:00; 13:00 – 14:30 hodin
Pá – 8:00 – 10:30 hodin
Výplatní den 12:00 – 14:30 hodin

Kadeřnictví
Sudý týden: po - čt od 8:00 hodin
Lichý týden: po – čt od 12:00 hodin
pí. Jiráková, tel: 732 450 554, místní linka 555
naproti výdeji prádla, budova A
je nutné se předem objednat

Pošta – provozní doba:
Po 8:00 - 11:30, 14:00 – 16:00 hodin
Út 8:00 – 10:30, 14:00 – 15:30 hodin
St 8:00 – 11:30, 14:00 – 16:00 hodin
Čt 8:00 – 10:30, 13:45 – 15:30 hodin
Pá 8:00 – 12:30 hodin
Bankomat Poštovní spořitelny
Vedle pošty, přístupný 24 hodin denně.
Telefonní automaty
Telefonní automat na karty je umístěn
v recepční hale u výtahů
Protetické oddělení
Obchod: Po – pá: 7:30 – 16:00 hodin
Servis: Po – pá: 7:00 – 15:30 hodin
12:00 – 12:30 hodin – pauza na oběd
Půjčování kol, holí a míčků na minigolf,
pálek a míčků na stolní tenis a koulí na
petang; na recepci
Ubytování rodinných příslušníků
informace na recepci
Společenské hry
k zapůjčení na sesternách LO

Pedikúra, manikúra, depilace
Sudý týden: po, út, čt od 13 hodin
Lichý týden: po – pá od 8 hodin
Marcela Kulíčková, tel. 603 178 668
naproti výdeji prádla, budova A
je nutné se předem objednat
Restaurace - Kavárna „U Piškota“
Po – Ne: 9:00 – 21:30 hodin
Budova A (u recepce)
Provozní doba Mini – MARKETU:
Po – Pá: 7:00 – 13:00; 13:30 – 16:00 hodin
So: 8:00 – 10:30 hodin, Ne: zavřeno
Bufet v prostorách prodejny
Plavání pro pacienty
pondělí - čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin
šatna otevřena od 16:45 hodin
každý sudý týden v sobotu –
od 12:45 do 13:45 hodin.
Plavání musí být povoleno ošetřujícím
lékařem s vyznačením v denním záznamu.
Plavání 60,-Kč
Fitness – každá So od 12:45 do 14:15 hodin
Infrasauna
otevřená v době bazénu, dle objednávek

u pí. Neradové (rozpis procedur, budova B)
První 2 návštěvy zdarma. Další 30,-Kč
- musí být povoleno lékařem.
Výpočetní technika
sobota 13:30 - 16:00 hodin
neděle 13:30 - 16:30 hodin
Fitness ro zaměstnance a rodinné
příslušníky:
pondělí 16:00 - 18:00 hodin
čtvrtek 16:00 - 17:00 hodin
každá sobota 12:45 – 14:45 hodin
Plavání pro zaměstnance a rodinné
příslušníky:
pondělí 18:00 – 19:30 hodin
čtvrtek 18:00 – 19:30 hodin
sudá sobota 12:45 – 13:45 hodin
Tělocvična: dle dohody
Infrasauna: v době bazénu pro zaměstnance
Pondělí - 18:00 – 19:30 hodin
Pro veřejnost bazén uzavřen.
Zpátky za volant
Autoškola ZTP/P s.r.o. PEML | HURT s.r.o.
Elbee Mobility
Konzultační dny s kondičními jízdami
Kondiční jízdy s ručním ovládáním – doplnění
harmonizačních kódů do vašich řidičských
průkazů – konzultace ohledně řešení vaší
mobility – projížďka s vozidlem Elbee zdarma
– ukázka upravených vozidel před recepcí
29. 1., 5. 3.
Od 9 do 16h v suterénu u výtahů. Na
kondiční jízdy a Elbee se hlaste na LVS u
paní Holé (1. patro, budova B, tel. 389)

