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NOCOVÁNÍ NA HORIZONTU - čtvrtek 3. 2. od 16.00 hod. - pátek 4. 2. do 13.00 hod.  
noc plná zábavy, her a dalších aktivit 

 5-12 let/ 400 Kč/ přihlásit se můžete do 31. 1. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet   

 
MAŠKARNÍ KARNEVAL S MICKEYHO KLUBÍKEM - neděle 6. 2. od 15.00 hodin 

vstupenky je nutné zakoupit předem v předprodeji na recepci SVČ: 31.1. - 4.2.  
děti 80 Kč/ dospělí 20 Kč/ vstup na akci - akce je v souladu s aktuálním nařízením vlády 

SVČ Ivančice, sál, vstup z Padochovské ulice 

GAMES PEOPLE PLAY - 1. část - 17. - 25. 2.// 2. část - 21. - 29. 4. 

mezinárodní školící kurz pro pracovníky s mládeží, lektory, učitele, facilitátory 
Osvojíme si principy gamifikace jako metodologie sociální angažovanosti s využitím prvků herní mechaniky a 

rozvineme metody využití znalostí a dovedností v práci s mládeží. 
více info: marketachmelickova@seznam.cz, +420607933695 

TUČŇÁČEK MILDA - neděle 20. 2. od 16.00 hodin 

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

KERAMICKÉ ODPOLEDNE - sobota 26. 2. od 15.00 hodin 

otevřená keramická dílna pro děti, dospělé i rodiny/ přijďte volně tvořit/ 20 Kč/ osoba+hlína 50Kč/ kg 
 

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

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/ … 

 
 

PŘIPRAVUJEME: 
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 7. - 11.3. (jarní prázdniny)/ 6-13 let 

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

podrobnosti naleznete na plakátech akcí/ akce se konají v SVČ Ivančice, Zemědělská 2, pokud není uvedeno jinak 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:marketachmelickova@seznam.cz

