
 

  

 

ŘÍJEN 2017 
 

IVANČICE 
 
 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - pátek 6. 10. od 17.30 hodin  
Vezměte si lampion a přijďte si posvítit na strašidla. Čeká Vás zábavná cesta plná strašidelných úkolů. 

ohňostroj v 19.10 hod./ 50 Kč/ na každé dítě čeká odměna/ malování na obličej 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 
ZÁCHRANÁŘI V AKCI - neděle 15. 10. od 15.00 hodin 

Ukázky záchranných a bezpečnostních složek ČR.  
Policie ČR/ Kynologická záchranná jednotka Brno/ Hasičský záchranný sbor JMK/ Univerzita obrany/ Vazební 

věznice Brno/ Sbor dobrovolných hasičů Němčice 
Městská policie Brno/ seskok sportovních parašutistů/ BESIP/ simulátor nárazu/ překážková dráha/ airsoftová 

střelnice/ historie vojenství/ dopravní hřiště/ šlapací káry/ skákací hrad 
SVČ Ivančice, Padochovská ul. 

 
TAJUPLNÁ NOC NA HORIZONTU - pátek 20.10. od 16.00 - sobota 21.10. do 11.00 hodin 

na téma: „HOTEL TRANSYLVANIA I“/ tajuplné úkoly, hry, záhady, zábava 
6-12 let/ 200 Kč/ přihlásit se můžete do 17.10. v SVČ nebo on line přes rodinný účet 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

PŘÍMĚŠŤÁK NA PODZIMKY - čtvrtek 26. a pátek 27. 10. 2017/ 8.00 - 16.30 hodin 
Školáci, přijďte se o podzimních prázdninách bavit do ICM a FreeZ klubu! 

6-15 let/ 450 Kč/ přihlásit se můžete do 23.10. v SVČ nebo on line přes rodinný účet 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, ICM a FreeZ klub 

 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY na nový školní rok 

hlásit se můžete on line přes rodinný účet nebo osobně 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 - 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 
80 Kč/ hodina// 200 Kč/ dopoledne// 3000 Kč/měsíc 

 
 

PŘIPRAVUJEME: 
 

PEČENÍ MIKULÁŠSKÝCH PERNÍKŮ - 25. 11. 
 

 


