ZÁŘÍ 2020
SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY - úterý 8. 9. od 9.00 - 13.30 hodin
tradiční celorepublikové Sbírkové dny se každoročně konají na různých místech republiky
zakoupením sbírkových předmětů přispějí dárci na těžce zrakově postižené děti a dospělé
Ivančice, Palackého náměstí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pátek 11. 9. od 9.00 do 18.00 hodin
prohlídka budovy a nově zrekonstruovaných polytechnických dílen/ zážitkové programy/ ukázky činnosti
návštěva zájmových kroužků/ workshopy/ atrakce pro děti/ miniveletrh firem/ SOS dětské vesničky
SVČ Ivančice, Zemědělská 2
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - středa 16. 9.
závod pro děti i dospělé - tratě: 0,4 km, 0,8 km, 2,5 km, 5 km/ START: děti 17.00, dospělí 18.00
Ivančice, městský fotbalový stadion na Malovansku

CHCEŠ HRÁT FLORBAL?
PITBULLS Ivančice hledá hráče - kluky i holky/ ročníky 2009 - 2014 i starší
nábor probíhá celoročně/ tréninky viz nabídka sportovních kroužků
trenér: držitel licence D, Bc. Ondřej Podolský, DiS., podolsky@svcivancice.cz

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2020/2021
nabídku zájmových kroužků na školní rok 2020/2021 naleznete na: www.svcivancice.cz
přihlašování do zájmových kroužků je možné on-line přes rodinný účet nebo osobně

BĚH NA BOŽÍ HORU - sobota 12. 9./ 10.00 hodin
8. ročník - 109 ivančických schodů/ všechny kategorie/ start jednotlivě/ prezentace od 9.30 mezi garážemi
Ivančice, Boží Hora/ pořádá Atletický klub Ivančice

34. IVANČICKÁ HODINOVKA - pondělí 28. 9. / 11.00 hodin
tradiční běh na stadionu/ prezentace nejpozději 30 min. před startem/ škvárová dráha - okruh 400m
kategorie:
muži do 39 let včetně /1981 a ml.// 40-59 let včetně /1980-1961// 60 let a více /1960 a starší
ženy do 34 let včetně /1986 a ml.// 35 let a více /1985 a starší
startovné se nevybírá/ občerstvení pro závodníky je zajištěno/ rekord hodinovky: muži-18.720 m/ ženy-14.205 m
Ivančice, fotbalový stadion na Malovansku/ pořádá Atletický klub Ivančice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPRAVUJEME:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - pátek 2. 10. od 17.30 hodin
strašidla a nadpřirozené bytosti opět v Ivančicích/ ohňostroj
NOCOVÁNÍ NA HORIZONTU - čtvrtek 29. - pátek 30. 10.
noc plná zábavy a legrace na téma: Tajný život mazlíčků/ 6-12 let

