
KVĚTEN   2017
IVANČICE

DÍVKA TALENT 
Hledáme dívky s talentem! Máš ráda například sport, pohyb, tanec, hudbu, jsi kreativní,… a je ti 14-16 let?

Přihlas se do celostátní soutěže, kde nejdůležitější je talent! 
přihlásit se můžete do 12.5. - více info: www.svcivancice.cz/ www.divkatalent.cz

EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE - 1.-7.5.
aktivity nejen pro mládež v ICM a FreeZ klubu

DEN RODINY NA HORIZONTU - neděle 14.5. od 15.00 do 17.00 hodin
odpoledne pro rodiny, které rády soutěží, plní zábavné úkoly nebo si společně hrají/ 50 Kč/ dítě

FINÁLE RFL - neděle 14.5. od 8.00 do 15.00 hodin
přijďte povzbudit Pitbulls Ivančice - naše hráče florbalu/ sportovní hala na Rybářské ulici

MEMORIÁL JAROMÍRA RŮŽIČKY - čtvrtek 18.5. od 15.00 do 17.00 hodin
AKI pořádá pro děti nar. 2002 a mladší soutěž v atletickém trojboji: běh na 60m, dálka, hod kriket. míčkem

kategorie dle věku/ přihlášení na místě od 14.30 hod./ městský stadion

SVČ NA SLAVNOSTECH CHŘESTU - pátek 19.5. - neděle 21.5.
doprovodný program pro děti/ Palackého náměstí

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE - sobota 27.5. od 14.00 do 18.00 hodin 
Červená Karkulka - představení pro děti, divadlo Hruška - 15.30 hodin

pohádková trasa/ diskohrátky/ malování na obličej/ tvořivá dílna/ dětský koutek
80 Kč/ dítě, 20 Kč/ dospělý/ SVČ Ivančice, Zemědělská 2

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY - 20.-28.5.
I my jsme se přidali!

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ a FreeZ
ICM a klub mládeže - místo, kde získáte potřebné informace nebo si netradičně užijete volné 

odpoledne s kamarády/ otevřeno denně od 14.00 do 20.00 hodin/ možná změna v době prázdnin nebo svátků
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

KRATOCHVILKA

KRATOCHVILSKÝ PUB QUIZ - pátek 12.5. od 19.00 hodin
vědomostní soutěž pro dospělé/ určeno pro týmy se 4-6 členy/ 50 Kč/osoba
přihlásit se můžete do 9.5. na: nicola.bojanovska@gmail.com/ 607 014 146

Kratochvilka, Hostinec u Hlaváčka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ

POBYTOVÉ TÁBORY                        PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo on-line

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ NOC - 16.-17.6.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - 21.6.
ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ OBČANŮ V RÁMCI AUDITU FAMILY FRIENDLY - 27.6.


