
 

  

 

ZÁŘÍ 2017 
 

IVANČICE 
 

O VANČICKEJ PROFESÁK - sobota 9.9. od 15.00 hodin 
Chceš si pod dohledem profíků vyzkoušet opravdickou práci hasiče, úřednice, policisty,…a porovnat 

se s ostatními? Máš možnost. Pokud vše zvládneš, „profesák“ je tvůj. Info: web + fb 
kuchařská show s ochutnávkou/ NERF aréna/ malování na obličej/ skákací hrad/ občerstvení 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ - úterý 12.9. od 9.00 do 13.30 hodin 
Také v Ivančicích proběhne celonárodní sbírka na pomoc dětem i dospělým s těžkým 

zrakovým a kombinovaným postižením 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY na nový školní rok 
od 1. září se můžete hlásit on-line/ osobně od 4.9. v SVČ 

gymnastika/ florbal/ tenis/ sportovní hry/ karate/ sebeobrana/ airsoft/ NERF/parkour a free run/ 
žonglování/ pohybové hry/ kondiční cvičení/ cvičení s prvky jógy/ thai box/ angličtina/ ruština/ 
aerobik/ mažoretky/ street dance/ dramatický kroužek/ klavír/ flétna/ kytara/ zpěv/ výtvarné a 

rukodělné kroužky/ kreslení a malování/ šití/ keramika/ mediální studio/ hlasová dílna/ foto 
kroužek/ grafický kroužek/ přírodovědný kroužek/ mládežnický parlament/ instruktoři pro práci 

s dětmi/ Klub Vévody z Edinburghu/ Parta FreeZ klubu-Kónus klubu-New Bej Clubu 
Mateřské a rodinné centrum Klubíčko: Dětské centrum/ Klub Batole/ pohybovky/ keramika 

aktuální nabídka kroužků a podrobnosti: www.svcivancice.cz 
 

DĚTSKÉ CENTRUM - startujeme 4. září na Horizontu 
zábavná školička pro děti od 1,5 roku 

pohybové cvičení, zážitkové učení, tvořivá a hudební činnost, pobyt venku 
zapojení do kolektivu, individuální i kolektivní práce 

pondělí-pátek od 8.00 do 12.30 hodin/ SVČ 
80 Kč/ hodina// 200 Kč/ dopoledne// 3000 Kč/měsíc 

 

DOLNÍ KOUNICE 
 

AZIMUT - lez přes les (10+) - sobota 16.9. od 13:00 do 18:00 hodin 
Že by ses v lese nikdy neztratil? To se uvidí! Popadni kompas a pojď to zkusit! 

A hlavně pamatuj, kdo se bojí, nesmí do lesa!  
50 Kč/ tým// přihlásit se můžete do 2.9. v KK, e-mailem nebo na fb 

Kónus klub 
 

PODZIMNÍ TVOŘIVKA V KÓNUSU - čtvrtek 28.9. od 15:00 do 18:00 hodin 
tvořivé odpoledne s podzimní tématikou/ 40 Kč 

Kónus klub 
 

PŘIPRAVUJEME: 
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - 6.10. 

ZÁCHRANÁŘI V AKCI - 15.10. 
 


