
 

  

            

            ZÁŘÍ 2018 
 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ IVANČICE 2018/2019 
přihlašování - od pondělí 3. 9. 2018 

OSOBNĚ na recepci SVČ Ivančice, Zemědělská 2 (pondělí - pátek, 8-18 hod.)   
ON-LINE přes tzv. rodinný účet (lze využívat také pro přihlašování na akce a tábory) 

Rodinný účet si můžete založit na adrese: https://svcivancice.iddm.cz  
 

gymnastika/ florbal/ tenis/ sportovní hry/ NERF/ sebeobrana/ karate/ airsoft/ pohybové hry/ kondiční cvičení/ 
cvičení s prvky jógy/ angličtina/ aerobik/ streetdancová skupina T.A.D crew/ mažoretky/ klavír/ flétna/ tvořínek/ 
holčičárna/ kreativní dílna/ šití/ keramika/ mediální studio/ dabing/ foto kroužek/ mládežnický parlament/ klub 

instruktorů/ Klub Vévody z Edinburghu/ Parta FreeZ klubu-Kónus klubu-New Bej Clubu/ 
Dětské centrum/ Klub Batole/ pohybové hry/ keramika 

aktuální nabídka kroužků a podrobnosti: www.svcivancice.cz 
 

ZAHAJOVACÍ SOUSTŘEDĚNÍ TANEČNÍKŮ T.A.D CREW - 14. - 16. 9. 
pro starší 5 let/ 880 Kč (strava, ubytování, program, pedagogický dozor 

Na soustředění se můžete hlásit do 7. 9. 2018 přes rodinný účet. 
SVČ Ivančice, Zemědělská 2 

 

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ - úterý 11. 9. od 9.00 do 13.30 hodin 
Také v Ivančicích proběhne celonárodní sbírka na pomoc dětem i dospělým s těžkým 

zrakovým a kombinovaným postižením 
 

BĚH NA BOŽÍ HORU - sobota 15. 9./ start v 10.00 hodin 
startují všechny věkové kategorie/ prezence od 9.30 hod. mezi garážemi na Boží Hoře 

 

IVANČICKÁ HODINOVKA - pátek 28. 9./ start v 11.00 hodin 
muži do 39 let/ muži 40-59 let včetně/ muži 60 let a více 

ženy do 34 let včetně/ ženy 35 let a více 
městský stadion Ivančice 

 
PŘIPRAVUJEME: 

 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - 5. 10. 
 

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

KONVERZACE v šesti jazycích 
Chcete se zdokonalovat nebo si jen tak povídat v angličtině, ruštině, italštině, španělštině, portugalštině nebo 

arménštině? Kontaktujte naše dobrovolníky nebo recepce@svcivancice.cz a sjednejte si s nimi schůzku. 
 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ a FreeZ klub 
můžeš: vyhledat informace/ využít poradenství/ využít pomoc s úkoly či projekty/ setkávat se s kamarády/  

užít si zábavu/ zdokonalit se v cizím jazyce/ uspořádat svoji párty/ … 
denně od 14.00 do 18.00 hodin v budově SVČ na Zemědělské ulici 

 

DĚTSKÉ CENTRUM - zábavná školička pro děti od 1,5 roku 
pohybové cvičení, zážitkové učení, tvořivá a hudební činnost, pobyt venku 

zapojení do kolektivu, individuální i kolektivní práce/ pondělí-pátek od 8.00 do 12.30 hodin 
 


