
 
 

 

BŘEZEN 2023 

 

MÍROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - 3.-5. března 
kurz pro pedagogy a pracovníky s mládeží/ tvorba programů za účelem předcházení konfliktů a podpory vzájemného 

porozumění a soužití/ informace a přihlášení: www.svcivancice.cz 
 

O TANEČNÍ POHÁR HORIZONTU - sobota 4. března od 14.00 hodin 

Hip hopová taneční soutěž pro začátečníky i pokročilé/ 5-20 let/ přihlášení do 28. 2. na: tadcrew@seznam.cz   
Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici 

 

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 13. - 17. 3. od 7.30 do 16.30 hodin 

týden JARNÍCH PRÁZDNINY plný pohybu a zábavy/ 6-13 let/ 2200 Kč  
přihlášení do 5. 3. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 

 

HRAVĚ ZDRAVĚ NA FARMĚ - úterý 21. března od 10.00 do 11.00 hodin 

řekneme si, co vše se děje na farmě, umeleme si oves a připravíme zdravou svačinku/ pro maminky s dětmi od 2 let 
 

JARNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ - čtvrtek 23. března od 16.00 do 19.00 hodin 
určeno pro hráče nar. 2008 a mladší/ 50 Kč/ prezence 15.45-16.00 hod. 

 

UKLIĎME ČESKO - pátek 24. března 
 

JARNÍ TVOŘENÍ ZE DŘEVA - sobota 25. března od 9.00 do 11.00 hodin 

dopoledne pro tvořivé děti ve věku 9-12 let/ přijďte si s námi vytvořit jarní dekorace 
50 Kč/ přihlášení do 22. 3. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 

 

 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE - neděle 26. března od 15.00 do 17 hodin 

zábavné rodinné odpoledne na téma Sněhurka a 7 trpaslíků pro (pra)rodiče s dětmi od 3 do 6 let 

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

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/ termíny: www.svcivancice.cz 

 

DĚTSKÝ KLUB HORIZONT 

odpolední klub pro školáky až do 18.00 hodin/ po vyučování vyzvedneme děti ze ZŠ VM + ZŠ TGM  
tvoření/ deskové hry/ doprovod na kroužky v SVČ/ hry venku/ netradiční aktivity/ ZDARMA 

 

ŠKOLIČKA - pro děti od 2 let/ dopolední provoz/ svačinka, oběd, pití 

zábavné hraní, tvoření, zpěv, sport, pobyt venku 

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

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: 
Velikonoční dílnička - 1.4./ Velikonoční pečení - 6.4. 

Nocování na Horizontu - 5. - 6. 4. / 5-12 let 
Putování velikonočního zajíčka - 9. 4.  

LETNÍ TÁBORY 2023 - nabídka na: www.svcivancice.cz 

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

 

http://www.svcivancice.cz/

