
ŘÍJEN 2021 
 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - pátek 1. 10. od 17.30 hod. 

strašidla a nadpřirozené bytosti opět v Ivančicích/ ohňostroj v 19.10 hod./ odměna pro každé dítě/ 50 Kč 

  

ŠITÍČKO PRO MAMINKY - čtvrtek 14. 10. od 9.00 do 12.00 hod. 
dopoledne pro kreativní maminky, šít budeme tepláčky různých velikostí/ 100 Kč/ přihlášení do 12. 10. 

 

PODZIMNÍ PEČENÍ CUPCAKES - pátek 15. 10. od 15.00 do 18.00 hod. 

nalaďte se do podzimní atmosféry při pečení dobrého zákusku/6-15 let/ 50 Kč/ přihlášení do 13. 10. 
 

ZÁCHRANÁŘI V AKCI - neděle 17. 10. od 15.00 hod. 
přehlídka zásahů záchranných a bezpečnostních složek ČR 

vchod z Padochovské ulice 
 

HALLOWEENSKÉ DÝNĚ - pátek 22. 10. od 15.00 do 17.00 hod. 

přijďte si vydlabat a vyřezat dýni dle svých představ/ 30 Kč/ dýně zdarma na místě/ přihlášení do 17. 10. 
  

VČELKA MÁJA - neděle 24. 10. od 16.00 hod. 

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

TAJUPLNÁ NOC NA HORIZONTU - úterý 26. 10. od 16.00 do středy 27. 10. do 11.00 hod. 

nocování pro děti ve věku 6-12 let/ 200 Kč/ přihlášení do 22. 10.  
 

PODZIMKY VE FREEZ KLUBU - středa 27. 10. a pátek 29. 10. od 7.30 do 17.30 hod. 

prázdniny na Horizontu pro děti od 6 do 12 let/ 250 Kč/ den/ přihlášení do 24. 10. 
 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ ZE DŘEVA - středa 27. 10. od 9.00 do 12.00 hod. 

přijďte si o prázdninách vyrobit dřevěné panáčky/ 6-12 let/ 100 Kč 
 

KERAMICKÉ ODPOLEDNE - sobota 30. 10. od 15.00 do 18.00 hod. 

otevřená dílna – přijďte volně tvořit z keramické hlíny/ 3 kg hlíny + výpal/ 150 Kč 
------------------------------------------------------------------- 

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 na recepci SVČ 
 

CHCEŠ HRÁT FLORBAL? 
PITBULLS Ivančice hledá hráče - kluky i holky/ ročníky 2009 - 2016 i starší 

NOVĚ otevírá kategorii DOROST pro hráče 1.-2. ročníků středních škol (lze i starší) 
 

PŮJČOVNA DESKOVÝCH HER NA HORIZONTU 
každé úterý od 16 do 17:30 hod/ 200 druhů her/katalog: www.svcivancice.cz v sekci „služby“ 

 

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 
 

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

zábavné hraní, tvoření, zpěv, sport, pobyt venku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

PŘIPRAVUJEME: 
PEČENÍ MIKULÁŠSKÝCH PERNÍKŮ - sobota 20. listopadu 


