VOZÍČKÁŘI ZE ZÁMKU, ZAPSANÝ SPOLEK, Habrovany
Plán akcí pro obyvatele Domova pro zdravotně postižené a
Domova pro seniory Habrovanský zámek p. o. - 2017
Leden:

Kouzelník – vystoupení mistra magie 4.1.
Novoroční koncert – Jana Šellé+Anastázie Tomečková 26.1
Turnaj v dámě

Únor:

ŠOK country večer s brněnskou skupinou 3.2.
Zimní turnaj v kuželkách na Rychtě
Márovi – beseda o cestování na vozíku – sever Evropy 23.2.

Březen: Zdeněk Železný – autorské čtení spisovatele z Drnovic 7.2.
Danielis - smíšený pěvecký soubor z Rousínova
Návštěva a vystoupení nevidomých kamarádů z Chrlic
Duben: Vítězslav Vít – operetní melodie
Zábava s cimbálovou muzikou Veronica z Brna 21.4.
Jarní nákupy v Brně – Olympia 25.4
Květen: Viola Olomouc – písničky z babiččiny krabičky 9.5.
Tibetské mísy – muzikoterapie 17.2.
Zájezd – Velehrad, Modrá 16.5.
Zájezd – zámek Rájec Jestřebí 23.5.
Červen: Kulturní vystoupení dětí ze Speciální školy z Vyškova
Zájezd – Brno Špilberk 6.6.
Zájezd  ZOO Olomouc 13.6
Opékání selete s country hudbou 23.6.

Červenec: Parník – výlet na přehradu v Brně 4.7.
Koně zámku – návštěva z Vítovic
Jízda zručnosti na vozíkách
Srpen:

Ozdravně rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu 19.8.
Jiří Helán – kulturní vystoupení spojené s grilováním 29.8.

Září:

Poznáváme okolí  Křtiny Jedovnice 5.9.
Rehaprotex Brno  veletrh kompenzačních pomůcek 19.9.

Říjen:

Koncert – Drnovice
Ženy z Dražovic – kulturní vystoupení
Memoriál J.Šandery přebor JmK v šachu tělesně postiž.

Listopad: Karel Gott – revival Morava – kulturní odpoledne
Předvánoční nákupy v Brně
Kateřinská zábava – Nota bene manželé Musilovi 24.11.
Prosinec: Vánoční koncerty a vystoupení:
- Mikuláš na zámku
- Vystoupení dětí ze Speciální školy z Vyškova
- Rozsvěcení vánočního stromku na nádvoří – ZŠ MŠ Habr.
- Koncert pro Kociánku v Besedním domě v Brně
- Soubor Sušil z Rousínova
- Jana Šelle Anastázie Tomečková – soprán, harfa
- předvánoční posezení s hudbou Květy Šmerdové

Pravidelné akce:
- canisterapie – cvičení se psy pravidelně 1x měsíčně
- mše svatá – 1x měsíčně
- šachy okresní přebor Vyškovska (A, B mužstvo)
- 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)
Všechny akce se uskuteční dle zájmu klientů(členů Spolku Vozíčkáři ze
zámku z.s.) a finančních možností v úzké součinnosti s vedením a
sociálním úsekem Habrovanského zámku p.o

Běžné výdaje: (kulaté narozeniny, pohřby, denní tisk apod.)
Habrovany 6.2.2017
Mgr. Antonín Hrabec
předseda
Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek

