
 
 

 

DUBEN 2023 

 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA - sobota 1. dubna od 15.00 do 18.00 hodin 

tvořivé odpoledne pro děti, mládež, dospělé i seniory/ udělejte si doma jaro/ 10-100 Kč dle výrobku 
 

NOCOVÁNÍ NA HORIZONTU - středa 5. 4. od 16.00 hod. - čtvrtek 6. 4. do 16.00 hod. 
den a noc plné zábavy, her a dalších aktivit/ VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

 5-12 let/ 550 Kč/ přihlášení do 3. 4. 2023 osobně v SVČ nebo přes rodinný účet  
 

VELIKONOČNÍ PEČENÍ - čtvrtek 6. dubna od 15.00 do 17.00 hodin 

velikonoční pečení doplněné drobnou tvořivou dílnou/ rodiče s dětmi od 2 let, samotné děti 5-12 let  
přihlášení do 4. 4. 2023 osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 

 

PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - neděle 9. dubna od 15.00 hodin 

přijď si zasoutěžit, čeká tě hledání vajíček, hry a soutěže, velikonoční tvoření/ 50 Kč dítě, 10 Kč dospělý 
 

WE ARE ONE: HARMONY IN DIVERSITY - 20. - 28. dubna 

mezinárodní školící kurz pro pracovníky s mládeží, pedagogy a studenty 
 

SLET ČARODĚJNIC - sobota 22. dubna od 15.00 hodin 

čarodějnické odpoledne plné her a soutěží, tvořivá dílna/ opékání vlastních špekáčků/ 50 Kč dítě, 10 Kč dospělý 
 

DEN TANCE aneb ROZTANČETE HORIZONT - čtvrtek 27. dubna od 16.00 hodin 

zveme všechny na společné roztančení, vystoupení tanečních kroužků, výuku společného tance FLASHMOB 
 

VITRÁŽE - pátek 28. dubna od 15.00 do 17.00 hodin 

přijďte si vyzkoušet, jak se pracuje se sklem/ budeme řezat, brousit a pájet/odnesete si vlastnoručně vyrobenou vitráž 
pro děti 10+, dospělé a seniory/ 50 Kč/ přihlášení do 24.4. osobně v SVČ nebo přes rodinný účet 

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

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: 
Den rodiny - 14.5. 

Memoriál J. Růžičky - 22.5. 
Den dětí - 28.5. 

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 

 


