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PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - neděle 1. 4. od 16.00 do 17.30 hodin 
Přijď si zasoutěžit s velikonočním zajíčkem a jeho kamarády.  

Čeká tě hledání vajíček, velikonoční tvoření, malování na obličej/ 50 Kč/ dítě 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

TAJUPLNÁ NOC NA HORIZONTU - pátek 6. 4. od 16.00 - sobota 7. 4. do 11.00 hodin 
„PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE“- naše posádka bude objevovat záhady Karibiku 

6-12 let/ 200 Kč/ přihlásit se můžete do 4. 4. v SVČ nebo on line přes rodinný účet 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE - „ O SMOLÍČKOVI“ - sobota 14. 4. od 16.00 do 17.30 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 

 

ŠKOLÍCÍ KURZ „COMMUNICATION WITH NO WORDS 2“ - 14. 4. - 22. 4. 
divadlo, tanec, bodywork, sebevyjádření,…/ určen pracovníkům s mládeží/ zahraniční lektoři   

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

SLET ČARODĚJNIC - sobota 21. 4. od 15.00 hodin do 17.00 hodin 
soutěž o titul super čarodějnice a čaroděje/ hry a soutěže/ malování na obličej/ tvořivá dílna/ 80 Kč/ dítě 

občerstvení/ možnost zakoupení špekáčků na místě 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

DEN TANCE aneb ROZTANČETE HORIZONT - neděle 29. 4. od 15.00 hodin do 17.00 hodin 
Oslavte s námi Mezinárodní den tance/ Flashmob - výuka společné choreografie na místě/ Mini battly - taneční souboje 

párty hry a soutěže o ceny/ malování na obličej/ tvořivá dílna/ fotokoutek/ občerstvení 
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 
 

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

Na Horizontu máte možnost si tuto aktivitu pro starší děti a dospělé vyzkoušet. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ 
 

pobytové a příměstské letní tábory - pro náctileté/ ve Zblovicích/ u moře/ pro školáky/ tvořivé/ taneční  
 také v Nových Bránicích/ v Dolních Kounicích/ na Kratochvilce 

přihlásit se můžete osobně nebo přes rodinný účet  


