VOZÍČKÁŘI ZE ZÁMKU, zapsaný spolek, Habrovany
Plán akcí pro obyvatele Domova pro zdravotně postižené a
Domova pro seniory Habrovanský zámek p. o. – 2019
Leden:

Zimní turnaj v kuželkách na Rychtě 21.1.
Turnaj v dámě
Přednáška p. Karnet

Únor:

ŠOK- country večer s brněnskou skupinou 1.2.
Jana+Vladimír Poulíkovi – cestování okolo Kuby 27.2.
Titanic- zájezd na výstavu v Brně
Výstava obrazů Lucie Šťastné Pařilové na Rychtě

Březen:

Danielis -smíšený pěvecký sbor z Rousínova
Návštěva a vystoupení nevidomých kamarádů z Chrlic
Márovi – cestování nejen na vozíku
Zájezd- návštěva knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově

Duben:

Vítězslav Vít – operetní melodie
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica z Brna 26.4.
Jarní nákupy v Brně – Olympia 16.4.
Čarodejnice 29.4.

Květen:

Viola Olomouc – písničky z babiččiny krabičky
Zájezd – ZOO Lešná 14.5.
Zájezd – sv. Hostýn 21.5.

Červen:

Kulturní vystoupení dětí ze Speciální školy z Vyškova
Zájezd – Brno Kociánka( 100 let ústavu)

Zájezd – Brno parník 25.6.
Opékání selete s country hudbou Neříkáme 14.6.
Hudební festival Slavkov

Červenec: Koně na zámku – ukázka koní z místního ranče
Divadlo Slunečnice z Brna- koncert na zámku
Jízda zručnosti na vozících
Srpen:

Ozdravně rekondiční pobyt Hodonín u Kunštátu 17.-24.8.
Jiří Helán – kulturní vystoupení spojené s grilováním 27.8.
Divadelní vystoupení šermířů z Vrchlabí

Září:

Poznáváme okolí - Slavkov kostel+náměstí 10.9.
Zájezd – Technické muzeum Brno 3.9.
Memoriál J.Šandery- přebor JmK v šachu tělesně postiž.

Říjen:

Zájezd Rehaprotex Brno 31.10.
Den otevřených dveří ( 70. výročí zařízení)
Karel Gott – revival Morava
Ženy z Dražovic – kulturní vystoupení

Listopad:
Předvánoční nákupy v Brně 19. Futurum, 26. Globus
Kateřinská zábava –Nota bene manželé Musilovi 15.11.
Prosinec: Vánoční koncerty a vystoupení:
- Mikuláš na zámku
- Vystoupení dětí ze Speciální školy z Vyškova
- Rozsvěcení vánočního stromku na nádvoří – ZŠ MŠ Habr.
- předvánoční posezení s hudbou Květy Šmerdové

- Soubor Sušil z Rousínova
- Jana Šellé Anastázie Tomečková – soprán, harfa

Pravidelné akce:
- canisterapie – cvičení se psy pravidelně 1x měsíčně
- mše svatá – 1x měsíčně
- šachy- okresní přebor Vyškovska ( A, B mužstvo)podzim - jaro
- návštěvy na utkání v kopané v Habrovanech a Rousínově
- návštěvy sportovních, kulturních a společenských akcí v obci
Habrovany
- koncerty, kina, divadla – podle aktuální nabídky a zájmu klientů
( Rousínov,Vyškov,Drnovice,Brno i ve večerních hodinách a
víkendech)
- Besedy s paní Adlerovou z knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově
Všechny akce se uskuteční dle zájmu klientů( členů Spolku Vozíčkáři
ze zámku z.s.) a finančních možností v úzké součinnosti s vedením
Habrovanského zámku p.o. a sociálním úsekem.

Běžné výdaje: ( kulaté narozeniny, pohřby, denní tisk apod.)
Habrovany 4.2.2019
Mgr. Antonín Hrabec
předseda
Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek

