ZÁŘÍ 2021
SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY - úterý 7. 9. od 9.00 - 13.30 hodin
tradiční celorepublikové Sbírkové dny se každoročně konají na různých místech republiky, zakoupením
sbírkových předmětů přispějí dárci na těžce zrakově postižené děti a dospělé
Ivančice, Palackého náměstí

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - středa 8. 9. 2021
závod pro děti i dospělé - tratě: 400 m, 800 m, 1200 m, 2,5 km, 5 km/ START: děti 16.40, dospělí 18.00
Ivančice, městský fotbalový stadion na Malovansku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pátek 10. 9. od 9.00 do 18.00 hodin
představení komunitního centra/ prohlídka budovy a odborných dílen/ zážitkové aktivity/ prezentace činnosti
a zájmových kroužků/ workshopy/ atrakce pro děti
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

BĚH NA BOŽÍ HORU - sobota 11. 9. start v 10.00 hod./ prezence od 9.30
9. ročník - 109 ivančických schodů/ všechny kategorie/ start jednotlivě
Ivančice, Boží Hora/ pořádá Atletický klub Ivančice

IVANČICKÁ HODINOVKA - úterý 28. 9. start v 11.00 hod.
34. ročník - přihlášení nejpozději 30 min. před startem nebo: richardpokorny1@seznam.cz/ 776268701
škvárová dráha - okruh 400m/ kategorie: muži/ ženy
Ivančice, fotbalový stadion na Malovansku/ pořádá Atletický klub Ivančice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2021/2022

nabídku zájmových kroužků na školní rok 2021/2022 naleznete na: www.svcivancice.cz
přihlašování do zájmových kroužků je možné on-line přes rodinný účet nebo osobně

CHCEŠ HRÁT FLORBAL?
PITBULLS Ivančice hledá hráče - kluky i holky/ ročníky 2009 - 2016 i starší
navíc od září 2021 otevírá novou kategorii DOROST pro hráče 1.-2. ročníků středních škol (lze i starší)
nábor všech kategorií probíhá celoročně/ tréninky viz nabídka sportovních kroužků
trenér: držitel licence C, Bc. Ondřej Podolský, DiS., podolsky@svcivancice.cz

PŮJČOVNA DESKOVÝCH HER NA HORIZONTU
od září každé úterý od 16 do 17:30 hod/ 200 druhů her/katalog: www.svcivancice.cz v sekci „služby“
SVČ Ivančice, Zemědělská 2, ICM a klub mládeže – vchod z levé strany budovy
kontakt: Aneta Bartošková, Dis., bartoskova@svcivancice.cz, 728 624 726

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
SVČ Ivančice, FreeZ klub

ŠKOLIČKA - pro děti od 2 let/ celodenní i dopolední provoz/ svačinky, oběd, pití
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

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

PŘIPRAVUJEME:

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - pátek 1. 10. od 17.30 hodin
strašidla a nadpřirozené bytosti opět v Ivančicích
ZÁCHRANÁŘI V AKCI - neděle 17. 10. od 15.00 hodin
přehlídka zásahů záchranných a bezpečnostních složek ČR
SVČ Ivančice, Padochovská ul.

