
 

KVĚTEN 2022 
 

WORKSHOP „DĚTSKÁ JÓGA“ - sobota 7. 5. od 9.00 do 12.00 hodin 

určeno pro maminky a všechny příznivce jógy 
lektorka: Ing. Iva Pánková, Happyoga Brno 

přijďte si pro inspiraci, jak správně cvičit jógu s dětmi od 2 let po předškolní věk/ 100 Kč 
přihlásit se můžete do 5. 5. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 

 

DEN RODINY NA HORIZONTU - neděle 15. 5. od 15.00 do 18.00 hodin 

zábavné a sportovní soutěže pro rodiče s dětmi, vystoupení dětí z dětské skupiny, školičky a kroužků, tvořivá dílna, 
malování na obličej, skákací hrady, občerstvení/ 50 Kč dítě/ 10 Kč dospělý 

 

JAK SE NEBOJSA SETKAL S KRÁLEM ZVÍŘAT - neděle 22. 5. od 16.00 hodin 

zábavné odpoledne pro rodiny s děti od 3 do 6 let/ zábavné úkoly, tvoření, soutěže/ 50 Kč/ dítě 
v případě příznivého počasí se akce koná v zahradě SVČ 

 

MEMORIÁL JAROMÍRA RŮŽIČKY - pondělí 23. 5. 

soutěž pro děti v atletickém trojboji – podobnosti na plakátech 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - středa 25. 5. od 9.30 do 10.15 hodin 

„Dvě barevné pohádky“ - soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka 
pro děti od 18 měsíců a starší/ 50 Kč dítě 

přihlásit se můžete do 24. 5. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 
 

HORIZONT PRO UKRAJINU - pátek 27. 5. od 14.00 hodin 

společné setkání českých a ukrajinských občanů s programem (beseda, ochutnávky pokrmů, hry pro děti,…) 
------------------------------------------------------------------- 

 

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 
 

EXIT GAME „ŘÍŠE DIVŮ“ 
novou únikovou hru můžete vyzkoušet v Ivančicích na Horizontu/ rezervace termínů: www.svcivancice.cz 

 

FREEZ KLUB PRO MLÁDEŽ - pondělí - pátek 14-18 hodin 

herna/ relax zóna/ narozeninové párty/ SOS úkoly+doučko/ PS4/ Xbox/ virtuální realita/ šipky/ pinec/ … 
prostor, kde mohou děti počkat na rodiče, po skončení kroužku 

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

SVATBY, OSLAVY, RODINNÁ SETKÁNÍ, PROMOCE, ŠKOLNÍ SRAZY,… 

FIREMNÍ AKCE, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, KURZY, KONFERENCE,… 

na přání catering i ubytování 
sál a technikou vybavené učebny SVČ Ivančice na Zemědělské ulici 

 

PŘIPRAVUJEME: 

DEN DĚTÍ - 5. června 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - 5. června 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - 19. června 

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

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

 

http://www.svcivancice.cz/

