
 

 
 

PROSINEC 2022 
 

 

MIKULÁŠSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ - čtvrtek 1. prosince od 16.00 hodin 
určeno pro hráče narozené 2007 a mladší/ 50 Kč/ prezence od 15.45 hod. 

 

WE ARE ONE: HARMONY IN DIVERSITY - 1. - 9. prosince 2022 - 1. část 

mezinárodní školící kurz pro učitele, pracovníky s mládeží,… 
 

VÁNOČNÍ DEKORACE - pátek 2. prosince od 15.00 hodin 
přijďte si k nám vyrobit originální vánoční svícen 

30 Kč/ pro 6+, mládež, dospělé a seniory/ přihlášení do 30. 11. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 
 

MIKULÁŠ NA MĚSTĚ - pondělí 5. prosince od 17.00 hodin 
Mikulášská nadílka s čertovským doprovodem na Palackého náměstí/ 50 Kč/ balíček 

vybírání balíčků: 2.12. od 8.00 do 18.00, 5.12. od 8.00 do 12.00 hod. na recepci SVČ Ivančice 
 

CHCETE VÁNOČNÍ FOTKY ? - od 6. prosince 

využijte náš fotoateliér a vyfoťte se na svůj mobil nebo fotoaparát/ 30 min./150 Kč/ termín si rezervujte 
 

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ - středa 7. prosince od 9.30 hodin 

zdravé pečení pro rodiče s dětmi i seniory/ přihlášení do 5. 12. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 
 

VÁNOČNÍ ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - pátek 9. prosince od 15.30 hodin 

tvoření vánočních, adventních i dekorativních ozdob/ pro maminky, rodiče s dětmi od 2 let/ přihlášení do 7. 12. 
 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE - neděle 11. prosince od 16.00 hodin 

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

ADVENTNÍ ODPOLEDNE - sobota 17. prosince od 15.00 hodin 

vystoupení zájmových kroužků a prezentace činnosti SVČ Ivančice/ 10 Kč/ osoba/ kino Réna, Ivančice 

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

PŮJČOVNA DESKOVÝCH HER NA HORIZONTU 
každé úterý 15.30 - 17.00/ 200 druhů her/katalog: www.svcivancice.cz v sekci „služby“ 

 

EXIT GAME „ŘÍŠE DIVŮ“ 
úniková hra v Ivančicích na Horizontu/připravujeme termíny na leden-březen/ POUKÁZKA jako vánoční dárek 

 

FREEZ KLUB - pondělí - pátek 14-17 hodin 

relax zóna/ narozeninové párty/ herna / 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 

 

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

 


