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 „O SMOLÍČKOVI“ - neděle 11. 11. od 16.00 do 18.00 hodin 
pohádkové odpoledne pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let 

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

 

SETKÁNÍ S RODIČI - čtvrtek 15.11. / 16.30 hodin 
Zveme všechny rodiče na diskusní odpoledne. 

Zajímá nás, o jaké aktivity pro rodiče s dětmi byste měli zájem v dopoledních i odpoledních hodinách. 
Hlídání dětí zajištěno. 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

DESKOVÉ HRY – MISTROVSTVÍ ČR 
postupová soutěž ve hrách Rummikub/ 3iQ/ QARQ/ Gobbit 

krajské kolo - pátek 16. 11./ 9.00 - 12.00 školy/ 14.00 - 17.00 veřejnost 
kategorie: 2006 a mladší/ 2002 – 2005/ 2001 a starší 

ICM Ivančice, SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

PEČENÍ PERNÍKŮ A VÁNOČNÍ DÍLNA - sobota 24. 11. od 15.00 do 18.00 hodin 
10 Kč vstup + materiál (těsto 40 Kč, výrobky vánoční dílny 10 - 60 Kč) krabičku na perníčky s sebou 

SVČ Ivančice, Zemědělská 2 
 

DOLNÍ KOUNICE: 

STRAŠFEST - sobota 10. 11.   
18.00 - 20.00 - Strašidelná večerní prohlídka kláštera Rosa coeli/ vstupné dobrovolné 

19.00 - 23.00 - Strašfestová diskotéka v kulturním domě/ 50 Kč bez masky/ 20 Kč s maskou + členové KK 
Při nepříznivém počasí se bude konat pouze diskotéka v KD 

 

PŘIPRAVUJEME: 
 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - středa 5. 12. od 17.00 hodin 
vybírání balíčků: recepce SVČ/ úterý 8.00-18.00 + středa 8.00-14.00 hodin/ 30 Kč/ balíček 

 

ČERTOVSKÁ POHÁDKOVÁ MERENDA - neděle 9. 12. 
 

ADVENTNÍ ODPOLEDNE - sobota 15.12.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DĚTSKÁ SKUPINA KLUBÍČKO - NOVĚ CELODENNÍ PROVOZ 

zábavná školička pro děti od 1,5 roku/ pondělí-pátek od 7.30 do 16.30 hodin - také během prázdnin 
tematicky zaměřený program, pohybové cvičení, zážitkové učení, tvořivá a hudební činnost, pobyt venku 

zapojení do kolektivu, individuální i kolektivní práce 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

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 

 

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 vyzkoušet. Aktuální téma: BLÁZINEC/ exitivancice@gmail.com  


