
 

  

            

             

LEDEN 2018 
 

SETKÁNÍ ORGANIZACÍ - čtvrtek 11. 1. od 17.00 do 19.00 hodin 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE - „O VELIKÉ ŘEPĚ“ - sobota 20. 1. od 16.00 hodin 
pohádkové odpoledne pro rodiče s dětmi ve věku 2-5 let 

hry a úkoly/ s sebou přezůvky, pití/ 40 Kč/ dítě 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

EXIT GAME V IVANČICÍCH NA HORIZONTU 
Úniková hra je akční zážitkovou hrou, která otestuje vaše schopnosti a logické uvažování. 

Na Horizontu máte od ledna možnost si tuto aktivitu vyzkoušet. 
 
 

ÚNOR 2018 
 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY v ICM a FreeZ klubu - pátek 2. 2. od 8.00 do 16.30 hodin 
prázdninový den v klubu pro školáky 

ICM a FreeZ klub, Zemědělská 2 
 

JARNÍ PRÁZDNINY - od 5. do 9. února/ 6 - 12 let/ 7.30 - 16.30 hod./ 1200 Kč 
přihlásit se můžete do 26. 1./ SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

Příměstský sportovní tábor 
dopoledne sportování v tělocvičně, odpoledne hry v místnosti, tvoření, deskové hry 

Zábavný příměstský tábor 
celotáborová hra, spousta zajímavých her a soutěží/ každý den jiný program  

 

NERF LIGA - sobota 10. 2. 
celostátní kolo 

Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici 
 

MAŠKARNÍ KARNEVAL - sobota 17. 2. od 15.00 do 17.00 hodin 
zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým vás budou provázet Trolové 

tvořivá dílna/ dětský koutek/ tombola// 50 Kč/ osoba 
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici 

 

O TANEČNÍ POHÁR HORIZONTU - neděle 18. 2. od 9.00 hodin 
soutěž jednotlivců a malých skupin v tanečních disciplínách street dance/mažoretky/free dance 

mini: 4-8 let/ děti: 9-11 let/ junioři: 12-16 let/  
přihlásit se můžete do 10. 2./ startovné: 50 Kč/ tanečník/ disciplína 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ a FreeZ klub 
vyhledat informace/ poradenství/ pomoc s úkoly či projekty/ setkávat se s kamarády/  

užít si zábavu/ zdokonalit se v cizím jazyce/ uspořádat svoji párty/ … 
denně od 14.00 do 18.00 hodin v budově SVČ na Zemědělské ulici 

 
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 


