LEDEN 2022
KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY - čtvrtky/13. 1. -24. 3. 2022/ od 17.00 do 19.00 hod.
Tento kurz je určen pro ty, kteří neumějí šít na šicím stroji a láká je představa tvorby vlastních oděvů, upravování
hotových oděvů a šití různých doplňků do domácnosti. Čeká vás 10 dvouhodinových lekcí. Naučíte se ovládat šicí
stroj a owerlock. Zvládnete drobné krejčovské dovednosti jako všití zipu, zkrácení kalhot, sukně apod. Dokážete si
zúžit či upravit oděv, aby byl podle vašich představ a ušijete si i něco na sebe. Kurz probíhá v malé skupině 5 osob.
přihlášení do 7. 1. 2022/ 15+/ 1500 Kč
PEČENÍ DOMÁCÍCH SLEPOVANÝCH SUŠENEK - pátek 14. 1 od 15.00 hod.
Přijďte si společně napéct domácí sušenky/ 6-15 let/ 50 Kč/ přihlášení do 12. 1. 2022

ZIMNÍ TVOŘENÍ ZE DŘEVA - KRMÍTKA - sobota 15. 1. od 9.00 hodin
Přijďte si k nám vyrobit dřevěné krmítko a zpříjemněte ptáčkům zimu/ 10+/ 150 Kč/ přihlášení do 12. 1.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - neděle 16. 1. od 16.00 hodin

zábavné rodinné odpoledne s pohádkou pro děti od 3 do 6 let/ 50 Kč/ dítě
-------------------------------------------------------------------

PŮJČOVNA DESKOVÝCH HER NA HORIZONTU

každé úterý od 16 do 17:30 hod/ 200 druhů her/katalog: www.svcivancice.cz v sekci „služby“

DĚTSKÝ KLUB HORIZONT - po vyučování děti vyzvedneme a do 18.00 hod. pohlídáme

tvoření/ deskové hry/ doučování/ doprovod na kroužky/ hry venku/ netradiční aktivity/ ZDARMA

ŠKOLIČKA - pro děti od 2 let/ celodenní i dopolední provoz/ svačinky, oběd, pití
zábavné hraní, tvoření, zpěv, sport, pobyt venku

FREEZ KLUB PRO MLÁDEŽ - pondělí - pátek 14-18 hodin
herna/relax zóna/ nocování/ bistro/ narozeninové párty/ SOS úkoly+doučko/ exit game/ …
PS4/ Xbox/ virtuální realita/ šipky/ pinec/ kulec/ PC/ deskovky/ šipky/ …
HECNI SE!

Do konce ledna se můžeš zapojit do týdenních sportovních výzev a vyhrát super ceny.
Výzvy jsou určeny jsou pro žáky 1. a 2. stupně i studenty víceletých gymnázií.
Více info: www.svcivancice.cz v sekci „Hecni se!“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podrobnosti naleznete na plakátech akcí/ akce se konají v SVČ Ivančice, Zemědělská 2, pokud není uvedeno jinak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

