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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - pátek 5. 10. od 17.30 hodin 

Bojíte se rádi? Tak si přijďte posvítit na duchy. Čeká Vás zábavná cesta plná strašidelných úkolů. 
ohňostroj v 19.10 hod./ 50 Kč/ na každé dítě čeká odměna/ malování na obličej/ tajemné sklepení 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

 „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH“ - neděle 21. 10. od 16.00 do 18.00 hodin 
pohádkové odpoledne pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let 

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

 

PODZIMKY VE FREEZ KLUBU - 29. a 30. 10. od 7.30 do 16.30 hodin 
6-12 let/ program, oběd, svačiny, pitný režim 

přihlásit se můžete do 25. 10. na jeden nebo oba dny / 250 Kč/ den 
ICM a FreeZ klub, Zemědělská 2 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - 30. 10. od 10 do 12 hodin 
Přijď si o prázdninách vyrobit krásné, podzimně laděné dekorace/ 6-12 let/ 100 Kč/ dítě 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ IVANČICE 2018/2019 
Volné kroužky: 

logopedie/ letecký modelář/ dabing/ mládežnický parlament/ klub instruktorů/ kreativní dílna  
florbal 1/ tenis/  T.A.D. crew - hlavní věková skupina/ T.A.D crew – maminy/ šití od začátku 

keramika pro děti/ foto kroužek  
aktuální nabídka kroužků a podrobnosti: www.svcivancice.cz 

přihlásit se můžete: 
OSOBNĚ na recepci SVČ Ivančice, Zemědělská 2 (pondělí - pátek, 8-18 hod.)   

ON-LINE přes tzv. rodinný účet (lze využívat také pro přihlašování na akce a tábory) 
Rodinný účet si můžete založit na adrese: https://svcivancice.iddm.cz  

 
PŘIPRAVUJEME: 

Pečení perníků a Vánoční dílna - 24.11. 
 

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

KONVERZACE v šesti jazycích 
Chcete se zdokonalovat nebo si jen tak povídat v angličtině, ruštině, italštině, španělštině, portugalštině nebo 

arménštině? Kontaktujte naše dobrovolníky nebo recepce@svcivancice.cz a sjednejte si s nimi schůzku. 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ a FreeZ klub 
můžeš: vyhledat informace/ využít poradenství/ využít 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 
 


