
Občasník SVČ Ivančice aneb co se u nás děje



s radostí Vám představujeme první číslo našeho nového občasníku, ve kterém se dočtete, jaké 
novinky a zajímavosti se u nás a nejen zde dějí, co je Na HorizonTU nového. V tomto jarním čísle 
lze najít „PRO KAŽDÉHO NĚCO“ – recepty na velikonoční dobroty, zavítáme na Nový Zéland, 
dozvíte se o únikové hře, jaké akce připravujeme, přinášíme ohlédnutí dobrovolnic za jejich ročním 
pobytem, zpověď mentorů i velikonoční tvoření pro nejmenší. S nadšením přivítáme také Vaše 
zajímavé příspěvky či náměty. 

Tak s “jarní“ chutí do toho :-)�

Milí čtenáři
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V neděli 27. ledna proběhlo ve sportovní hale v Ivančicích celostátní finále NERF ligy. Z celé 
republiky se sjelo nejlepších 9 týmů z mladší kategorie a 5 nejlepších týmů z kategorie starší. 
Časový plán byl nabitý, a tak se startovalo již od brzkého rána. Dopoledne se týmy rozdělily do 
základních skupin a odehrály zápasy každý s každým. Ve starší kategorii postoupily do semifinále z 
každé skupiny 2 týmy a v mladší z každé skupiny 1 tým. O čtvrtém mladším postupujícím týmu 
rozhodly až další zápasy mezi týmy, které ve své skupině skončily na 2 místě. V semifinále si týmy 
rozlosovaly, kdo s kým si zahraje následující zápas a znovu se pustily do náročných strategií a 
promyšlených útoků. 

S pokračujícím časem přibývalo únavy, ale nikdo z hráčů to na sobě nedával znát. Po další necelé 
hodině bylo jasno! V mladší kategorii si půjde finále o 1. a 2. místo zahrát Animus x Košťáci a ve 
starší kategorii Aspoň jste to zkusili x Global Elite. Oba zápasy byly velmi vyrovnané. Ve starší 
kategorii se rozhodlo o naprostém vítězi v základním čase. Celorepublikovým vítězem se tak stal 
Kopřivnický tým Global Elite! V mladší kategorii tomu tak ale nebylo - o prvenství musel po 
nerozhodném stavu rozhodnout rozstřel. Ten určil celorepublikovým vítězem v mladší kategorii 
tým Animus z Vysočiny!

Ondřej Podolský

V Ivančicích se rozhodlo o republikových vítězích!
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Projekt „Euroklíč“ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. 
Zpočátku byl realizován pouze ve vyspělých evropských zemích, nyní postupně zapouští kořeny i v 
USA. Původně projekt sloužil pouze lidem se sníženou pohyblivostí, v rámci podpory rodin ještě 
rozšířil svou působnost i na rodiny s dětmi ve věku do 3 let. Cílem je především to, aby rodiny s 
těmito dětmi měly možnost si je „pohodlně“ obstarat (tzn. přebalit nebo nakojit).

 Místa (zpravidla označená jako WC) k tomu určená jsou dostatečně prostorná, uzpůsobená tak, 
aby bylo možné do místnosti pohodlně vjet nejen na vozíčku, ale také s kočárkem. Aby 
nedocházelo ke zneužívání těchto míst, jsou vstupní dveře opatřeny eurozámkem a speciálním 
klíčem. Tento univerzální euroklíč umožní odemknout bezbariérová WC na několika stovkách míst 
v celé ČR. Ty se nacházejí například v nákupních centrech, na úřadech, poštách, nádražích, v 
zoologických a botanických zahradách, v budovách škol, v knihovnách, muzeích atd. Pokud máte v 
péči děti uvedeného věku, můžete si euroklíč jednoduše pořídit přímo v Ivančicích. Vyzvednout 
(oproti vyplněnému Evidenčnímu listu a zápůjční kauci 100 Kč) si jej můžete ve Středisku volného 
času Ivančice v prostorách Mateřského a rodinného centra Klubíčko u Martiny Pyrochtové každé 
pondělí od 16:00 do 17:00 hodin, pro náhradní termín nám napište na FB: Mateřské a rodinné 
centrum Klubíčko při SVČ Ivančice.

Euroklíč pomáhá
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V Ivančicích lze Euroklíč využít: Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí i ulice P. Bezruče, 
městská knihovna, nemocnice, smuteční síň, sportovní hala, železniční stanice. V rámci 
Jihomoravského kraje jsou to např.: Brněnská přehrada, Magistrát města Brna, stadion FC 
Zbrojovka Brno, Letiště Brno, další místa naleznete ve Znojmě, Pohořelicích, Mikulově, atd.
Více informací o projektu Euroklíč naleznete na oficiálních webových stránkách: 
www.eurokeycz.com

Martina Pyrochtová
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Únikovka je akční zážitková hra, která otestuje vaše schopnosti a logické uvažování. Vaším 
úkolem je během 60 minut získat klíč od vstupních dveří. Exit games se staly v posledních letech 
hitem v celé republice. Na Horizontu máte možnost si tuto aktivitu vyzkoušet. Naše únikové hry 
Škola čar a kouzel, Ztracené město a Blázinec jsou připravené pro zájemce ve věku 10+, to 
znamená, že si je mohou vyzkoušet i dospělí. V místnosti na vás čekají jak snadné úkoly, tak složité 
rébusy. Tak co, troufnete si? Zarezervujte si termín sami nebo můžete dát zážitek ze hry 
někomu jako dárek. Neváhejte a napište na email: exitivancice@gmail.com.

Nicola Bojanovská

Prožijte únikovku

EXITGAME
IVANČICE
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Každoročně se po celém světě slaví 
Mezinárodní den tance, který je velkým 
svátkem tanečního umění, oslavou těla a 
pohybu. Tento den je vyhlášen od roku 1982 
na památku narození velkého tanečního 
reformátora Jeana- Georgese Noverrea 
(1727). Slaví se po celém světě, zapojit se 
může každý, stačí jen uspořádat například 
veřejné hodiny tance, ukázky vystoupení, či 
promítnout taneční film, apod. V České 
republice se bude 29. duben slavit ve více 
než patnácti českých a moravských měst, 

kde se připravuje speciální program pro 
veřejnost. Tančit se bude na veřejných 
prostranstvích, nádražích, v sálech, klubech 
a divadlech. Ale i u nás na Horizontu. Můžete 
se těšit na bohatý program, ale hlavně na 
spoustu tance. Proto pokud nemáte ještě 
nic ve svém diáři na tento den, napište si 
tam tuto akci a přijďte za námi na Horizont 
oslavit DEN TANCE.

Nicola Bojanovská

Přijďte roztančit Horizont!
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Tuhle otázku jsem si položila téměř před deseti lety, kdy jsem byla dotázána, jestli bych neměla 
zájem mentorovat dobrovolníka Evropské dobrovolné služby (EDS). Tenkrát jsem samozřejmě 
netušila, o co jde. V té době pro mne bylo slovo „mentor“ absolutně neznámé a jeho význam mi 
byl zcela skrytý, a to ani nezmiňuji neznámý pojem EDS.

Na začátku roku 2009 byly EDS projekty v SVČ ještě v plenkách, nikdo pořádně nevěděl, o co 
jde, jak to bude vypadat, a co přesně očekávat. No vlastně určitou představu z definicí projektů 
zaangažovaní lidé měli, ale zkušenosti nebyly téměř žádné. Podle definice mentora se mělo jednat 
o člověka, který není zaměstnancem hostující organizace, v tomto případě tedy SVČ Ivančice, 
ale zná ji a její činnost. Tato osoba je schopná konverzovat anglicky a být tak průvodcem a 
kamarádem pro dobrovolníka, seznámit ho s novým prostředím, kulturními odlišnostmi atp. A 
hlavně by měl být spojovacím článkem, pro případ nějakých konfliktů. Tedy pokud by se 
dobrovolník ohledně něčeho necítil dobře a bál se to přímo říct svým kolegům v organizaci, měla 
jsem tu být já, jako komunikační článek. Jelikož se mi to celé zdálo jako fajn příležitost více se 
rozmluvit anglicky, seznámit se s novými lidmi, představit svoji kulturu a prostředí a zároveň se 
dozvědět a vyzkoušet si něco nového, řekla jsem, že do toho půjdu. 

Mentor? Co prosím?
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A tak jsem už pak jen čekala, až v září 2009 dojede první dobrovolník, kterým se stala Stéphanie 
z Francie. V říjnu jsem pak absolvovala týdenní mezinárodní školení COME 2009 na Slovensku, kde 
jsem se dozvěděla více o Conflict managementu a své roli mentora co by prostředníka. 
Ostatními účastníky byli koordinátoři a mentoři bez zkušeností i s různou úrovní zkušeností, a tak 
jsem si vytvořila svůj model a představu o významu mentora a snažila se ji aplikovat. Během 
toho prvního roku ve funkci mentora jsem ještě absolvovala školení pro mentory, pořádané 
Českou Národní Agenturou v Praze.

Od té doby do SVČ přijíždí dobrovolníci téměř každý rok. Od druhé poloviny roku 2011 začalo 
SVČ Ivančice hostovat současně více dobrovolníků. První skupinku dobrovolníků, která přijela 
tvořila Nadiya z Ukrajiny, Justine z Lotyšska, Oguzhan z Turecka a Martin ze Slovenska. Nicméně 
stíhat mentorovat čtyři dobrovolníky bylo už dosti náročné, a tak se v dalším roce řady 
mentorů, ale i dobrovolníků rozšířily. Dobrovolníky jsem mentorovala nepřetržitě až do svého 
odjezdu na Erasmus v roce 2015 a k mentoringu se opět vrátila loni v únoru. Měla jsem možnost 
účastnit se celkem 2 školení pro mentory pořádaných Českou Národní Agenturou a dalších 4 
mezinárodních školeních pro mentory, tutory, koordinátory a další zainteresované osoby na 
Slovensku, ve Španělsku a v Arménii. Bylo zajímavé sledovat jak mentora vnímají jednotlivé 
Národní agentury a s postupem času se mění význam mentora, no a samozřejmě jednotlivé 
organizace si roli mentora také upravují. V současnosti, především v naší organizaci, je mentor 
vnímán jako dobrovolníkův kamarád, který mu pomáhá cítit se jako doma.

Eliška Žáková
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Mentorování se váže k projektům evropské 
dobrovolné služby, ale díky Evropské unii 
existuje spousta dalších projektů, na něž se 
můžete vydat. Jsou jimi například Youth 
Exchanges nebo Training courses. Obvykle 
se jedná o týdenní setkání mladých lidí z 
několika participujících zemí, kteří se společně 
věnují nějakému tématu. Těchto projektů 
se můžete díky SVČ také zúčastnit. Já se, 
díky jedné Youth Exchange na Slovensku, 
jejímž tématem bylo fotografování a 
fotografie, seznámila se Zuzkou. Která se v 
září 2018 chystala vyjet na studijní stáž do 
Austrálie a na Nový Zéland. A když jsem se 
dozvěděla, že se Adriana, se kterou jsme 
byly společně na Youth Exchange ve 
Španělsku, chystá na rok na Nový Zéland, 
díky Working Holiday vízu, bylo to jasné.
S holkami jsem se domluvila, že si udělám 
netradiční dovolenou a navštívím je tam 
obě. Po náročném domlouvání a zajištění 

dovolené v práci jsem konečně měla 
termín, koupila letenky a 18. prosince 2018 
se vydala za dobrodružstvím na opačnou 
stranu Zeměkoule.

Nový Zéland se stává v poslední době stále 
populárnější destinací pro turisty, baťůžkáře, 
ale i lidi doufající, že tu najdou lepší život a 
práci. A to hlavně proto, že tu najdete 
všechno, kvůli čemu lidé cestují: přátelské 
lidi, krásnou přírodu, oceán, hory, jezera, 
termály, sopky, města, památky (ačkoli ne 
tisíce let staré), divočinu, maorskou kulturu, 
krátké i dlouhé tracky s dechberoucími 
výhledy. Vlastně je tu vše, na co si 
vzpomenete. Co tu však už tolik nefunguje, 
je předpověď počasí, které je zde velmi 
proměnlivé. Velmi často je zataženo a 
deštivo. Není se tedy co divit, že v 
maorštině nese země název Aoteaora - 
Země dlouhého bílého mraku.

Země snů aneb každý si přijde na své
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Než vyrazíte, je dobré si promyslet, na jak 
dlouho a v kterou roční dobu tam vyrážíte. 
Jsme na jižní polokouli, takže v prosinci je 
léto, začínají letní prázdniny a tedy přelom 
roku je tu top season a v turističtějších 
destinacích může být ubytování dost 
obsazené. V závislosti na čase je pak dobré si 
rozmyslet, co vše chcete vidět a jak se 
budete pohybovat. Vzdálenosti jsou tu větší 
než na co jsme zvyklí v přelidněné Evropě 
nebo u nás. Vždyť zemi, asi třikrát větší než 
Česká republika, obývá jen 4,5 milionu lidí, z 
toho jedna třetina žije v Aucklandu, 
největším městě Nového Zélandu. Pro bližší 
představu o zemi a poznání je ideální přibližně 
měsíc pobytu na každém ostrově. Proto je 
nutné mít nějaký plán svého pobytu. Pokud si 
nepotrpíte na pětihvězdičkové ubytování v 
hotelech, nejlepší variantou pro vás bude 
cestování autem a spaní ve stanu nebo jízda 
tzv. Campervanem, což jsou upravená auta 
nebo dodávky, ve kterých se dá spát.

Celá země je protkaná hustou sítí kempů, 
které jsou zdarma nebo za poplatek cca 8 
NZD na osobu a spravované místním 
Department of Conservation (DOC). 
Obvykle mívají zdroj vody a záchody, někde 
splachovací jinde „kadibudky“. Jen je nutné 
dávat si pozor, jestli v kempu můžete 
stanovat nebo je určen pouze pro self-
cointained vozidla - tedy ta, co mají vlastní 
záchod. Pro nalezení kempů a jejich vybavení 
určitě přijde vhod aplikace CamperMate a 
WikiCamps, kterou jsem si ověřila a 
vyzkoušela já i kamarádi, kteří se tu 
pohybují déle. Pokud však nemáte řidičák 
anebo kamarády, kteří ho mají, dá se 
přesunovat i autobusem. InterCity 
provozuje spoustu linek mezi většími městy 
a občas se dočkáte i „ukecaného“ řidiče, 
který vám z jízdy udělá zážitek svým 
vyprávěním o kultuře nebo zajímavých 
místech, okolo kterých projíždíte. 
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 Pokud chcete poznat Maorskou kulturu, pak 
bude vaší cílovou destinací severní ostrov a 
oblast v okolí města Rotorua. Jen počítejte 
s tím, že pokud chcete nějaké představení 
nebo výklad tak to bude zpoplatněné. Ačkoli 
některými vesničkami se dá projít i bez 
výkladu např. Ohinemutu Maori Village 
přímo v Rotoře. Já se rozhodla navštívit i 
Te Puia, kam se dá z centra města Rotoruy 
dojít pěšky, je necelé 4 km vzdáleno od 
informačního centra. A pokud si připlatíte, 
můžete se zúčastnit cca 45 minut trvajícího 
představení Maorské kultury. Ve vstupném 
je i průvodce po celém geotermálním parku 
a je tu i „Kiwi house“, v němž můžete vidět 
ptáka Kiwi. Ale pozor, je to noční pták a v 
Kiwi house si ho nevyfotíte.

Pokud jste fanoušky turistiky a Pána 
prstenů, pak doporučuji vydat se na 
Tongariro Alpine Crossing – jednodenní cca 
20 km túra anebo celý 3-4 denní 43 km 
dlouhý track Great Walk Tongariro 
Northern Circuit. S tří hodinovou odbočkou 
se na tomto 8 hodinovém tracku můžete 
podívat i na vrchol Hory Osudu (Mt. 
Ngauruhoe). Alpine crossing je docela 
náročná trasa, ačkoli se to nemusí zpočátku, 
kdy vás čeká chodníček a mírné stoupání, 
zdát. Jedná se o opravdu horskou túru, kde 
vás počasí může překvapit. A tak veškeré 
informace, které jsou na cedulích v okolí, je 
dobré brát v potaz. Za sebe jen zdůrazním 
s sebou dostatek vody, kvalitní boty - 
ideálně kotníčkové (v žabkách a sandálech 
to opravdu nezkoušejte, sestup z nejvyššího 
místa Red Crater jdete v suti a kamení), 
nepromokavé a větruvzdorné oblečení 
(nahoře je opravdu zima a větrno) a 
svačinu.
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Další krásné krátké i dlouhé túry je možné 
absolvovat v národním parku Arthur Pass. 
Opět trasy s úžasnými výhledy na hory, 
horskou flóru a také se tu můžete setkat s 
dalším typickým ptákem místní fauny – 
papoušky Kea. Jen pozor tito ptáci si oblíbili 
chuť gumy a tak rádi klovou různá gumová 
těsnění na autech.

Na jižním ostrově najdete nádhernou 
přírodu, určitě doporučuji návštěvu 
Wanaky. Malého městečka u jezera, kde se 
koukáte na vysoké hory s bílou čepičkou. 
Alespoň letošní léto ji měly. Pokud sem 
pojedete po západním pobřeží, určitě 
nevynechejte návštěvu ledovců Franz 
Josef Glacier a Fox Glacier. Z parkoviště 
vždycky do půl hodinky cestou deštným 
lesem dojdete k výhledu na ledovec. 
Procházíte údolím, kde ještě před několika 
desítkami let byl splaz ledovce, na což vás 
budou upozorňovat cedule. Takže budete 
mít skvělý obrázek o tom, jak rychle tyto 
ledovce ustupují. Pro ty, co mají spoustu 
peněz a neví co s nimi je široká nabídka 

přeletů vrtulníkem nad ledovci s případnou 
zastávkou, kde si můžete na ledovec 
stoupnout. Další ledovec k návštěvě je ten 
na Mt. Aspiring, ale cesta k němu vede po 
nezpevněné cestě, potkáte se s krávami, 
ovcemi a posledních 10 km přejíždíte 
dokonce autem 9 brodů. Při změně počasí a 
dešti, čekáte nějakou dobu na možnost 
návratu, až vás brody pustí.

Nový Zéland má toho opravdu hodně, co 
nabídnout a je jen na vás, co si vyberete, 
pokud se rozhodnete vyrazit. Já jsem tu 
strávila celkově 21 dní, z toho přibližně 
polovinu na severním a polovinu na jižním 
ostrově. Kdy na severu jsem využívala k 
přesunům autobusy a vlastní nohy a když 
jsme byli s Adrianou, tak campervany a na 
jihu jsme projížděly se Zuzkou západní 
pobřeží autem. Celý pobyt byl jen takové 
rychlé seznámení se s rozmanitostí této 
země a tím, co může nabídnout.

Eliška Žáková
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Jsem velmi ráda, že jsem se aktivně, jako mentorka, mohla zúčastnit roční vzájemně obohacující 
zkušenosti s arménskou dobrovolnicí. Mentorování nebylo úplně plánované, ale na konec se zapojila 
celá rodina a všichni jsme se těšili na společná setkání. Protože času nemám nazbyt, tak hned první 
schůzka proběhla tak, že jsem pro Mariam přijela na SVČ, představily jsme se a já ji naložila do 
auta a jely jsme společně do Brna, kam jsem vezla svého desetiletého syna na trénink parkouru. 
Měly jsme proto dost času povídat si v autě i při čekání na trénink. Zvolila jsem takový přístup, 
protože jsem si pozorně četla její životopis, předtím než jsme se potkaly a dle jejích zájmů, přání a 
požadavků jsem se rozhodla pro takové akční setkání. Byla jsem velmi příjemně překvapená, jak 
milá, vstřícná a přátelská Mariam je. Naše komunikace probíhala hlavně ze začátku v angličtině
a velmi mne těšilo, že o konverzaci projevil zájem i můj syn. Dokonce si padli s naší arménskou 
kamarádkou natolik do oka, že v pozdější fázi, kdy už se Mariam učila česky - je talent na jazyky, já 
sama si nedokázala zapamatovat ani arménský pozdrav - si oba dva vytvořili velmi zábavnou 
vzájemnou výuku. 

Musím říct, že jsem se u toho občas opravdu od srdce zasmála. Můj syn Jakub totiž vymyslel, že se 
budou vzájemně vyučovat, takže Kuba Mariam zkoušel z češtiny a také ji učil novým výrazům a 
ona ho zase na oplátku učila angličtinu. Jednu zábavnou hodinu si Jakub vymyslel tak, že se oblékl do 
kostýmu Harryho Pottera a tvářil se, že jsou v Bradavicích a kreslil a psal na tabuli nová slovíčka. 
A protože jsme si povídali o tom, jak žijeme, co nás baví, co děláme a co jsme ještě nezkusili, tak 
jsem mezi řečí zjistila, že Mariam nikdy neseděla na koňském hřbetě.

Já v roli mentorky
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A tak jedna z letních schůzek se odehrávala tak, že jsem Mariam opět naložila u SVČ a odvezla ji k 
mému kamarádovi, Aleši Turečkovi, kde jsme si osedlali jeho haflinga Toníka a ona si mohla tohle 
krásné zvíře nejen pohladit. Já jí prvně předvedla nasednutí a jednotlivé kroky, potom Kuba. No, a 
to jí dodalo odvahu, aby se na to veliké zvíře posadila sama. Byla nadšená a já jsem ráda, že jsem jí 
mohla tento zážitek zprostředkovat. Děkuji Alešovi i Toníkovi. Několikrát byla na návštěvě u nás 
doma a vždy mi udělalo radost, když jsem si mohla osvěžit svoji angličtinu. 

Asi nejvíce jsem se zapotila, když jsem se Mariam snažila vysvětlit, kdo to byl Jan Ámos Komenský 
a pro ilustraci jsem si začala vzpomínat na jeho citáty a pak se je snažila překládat...... No zkuste si 
přeložit třeba: „Veškeré kvaltování toliko pro hovada dobré jest” nebo ”Lepší, než-li s povětrnou 
ženou spáti, plodníkem svým řádně zacloumati”. Takže zábavy jsme si užily opravdu hodně. Jsem 
moc ráda, že jsem Mariam poznala a kdykoliv se vrátí k nám do republiky, tak se s ní moc ráda 
uvidím. A nejenom já. Děkuji za tu možnost a vzájemné obohacování ať jazykové či informační 
nebo kulturní. A děkuji za přátelství. Máme Tě rádi naše kamarádko!

Veronika Minaříková
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Když se řekne „Středisko volného času“ tak 
si většina lidí vybaví organizaci, která 
pořádá akce pro děti. Ne však naše SVČ. V 
nabídce aktivit máme spoustu událostí, 
které navštěvují pouze dospělí. Mezi takové 
patří i PubQuiz, který již druhým rokem 
pořádáme ve spolupráci se Zámeckou 
restaurací v Oslavanech a to vždy od půlky 
října do konce dubna. A co PubQuiz je? 
PubQuiz neboli hospodský kvíz je týmová 
hra pro dospělé. Tato vědomostní hra 
vznikla ve Velké Británii. Časem se však díky 
své oblibě rozšířila a rychle se stala 
oblíbeným programem na večer po celém 
světě. Náš PubQuiz je autorský a skládá se z 
5 kol, 10 témat a 60 otázek. Celým 
večerem provází moderátor. Po každém 

kole následuje pauza na občerstvení a hlavně 
sečtení výsledků moderátorem. Zvítězí ten 
tým, který získá nejvíce bodů. Rozhodují 
nejen znalosti, ale i štěstí na otázky. Vítěz 
každého kvízu je po zásluze odměněn 
Zámeckou restaurací. Navíc se dílčí výsledky 
započítávají do naší PubQuizové ligy, která 
bude ukončena poslední dubnový víkend. 
Družstvo s největším počtem získaných 
bodů v průběhu trvání celé ligy se může 
těšit na pořádnou hostinu. Nejde zde jen o 
vítězství, ale hlavně o to, že si užijete 
spoustu legrace, posedíte s přáteli a u toho 
se jako bonus dozvíte nové zajímavosti.

Tomáš Holý

Znáte PubQuiz?
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V České republice probíhají soutěže ministerstva školství od roku 1950. Začínalo se 
matematickou a brzy přibyly fyzikální, biologická a další soutěže a olympiády. Zároveň si po vlastní 
linii samostatně razily cesty sportovní a umělecké soutěže. Jedním z hlavních důvodů školních 
soutěží je vyhledávání talentovaných a nadaných žáků, což ministerstvo školství vždy 
podporovalo. Soutěže a úspěchy žáků zviditelňují školy, jejich zřizovatele, mnohdy i Českou 
republiku. Školní kola v okrese Brno-venkov organizuje SVČ Ivančice. Soutěže se konají v 
různých místech okresu. Probíhají nejen v Ivančicích, ale také v Modřicích, Šlapanicích, Tišnově a 
Zastávce. Informace o soutěžích a výsledky žáků je možné sledovat na stránkách www.chces-
soutezit.cz

Simona Chabinová

Organizujeme školní soutěže
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Středisko volného času Ivančice má opět v plánu pro tento rok nemálo akcí pro děti i dospělé.   
V dubnu budeme slavit Den tance, akcí Roztančete Horizont. Mladí taneční nadšenci se společně s 
diváky zapojí do nácviku taneční choreografie flashmob, po celou dobu bude připraven zábavný 
doprovodný program.

Pro nejmenší budeme i nadále připravovat měsíční pohádková odpoledne, 
vždy na téma různých klasických pohádek. Děti s rodiči či prarodiči si užijí 
tematické dovednostní, zábavné nebo sportovní aktivitky, ale také 
společné chvilky a zážitky. V dubnu je čeká Putování velikonočního 
zajíčka, v květnu oslavy Dne rodiny a Dne dětí. Na této tradiční akci 
nebudou chybět pohádkové bytosti, které dětem pomohou plnit 
pohádkové úkoly na stanovištích. Starší děti se mohou na chvíli stát 
čarodějnicemi nebo čaroději na našem dubnovém Sletu, budeme 
kouzlit a čarovat.

Na co se můžete těšit?
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A kdo se nebojí, může za námi přijít ještě 
v říjnu na akci Ať žijí duchové, tam se schází 
nejen čarodějnice, ale i kostlivci, duchové a 
další hrůzostrašné bytosti. Naopak laskavé 
bytosti, a to Mikuláš s andělem, i když 
doprovázeni Luciferem a jeho čertovskou 
družinou, nás navštíví začátkem prosince. Po 
roční přestávce pro vás připravujeme 
říjnovou přehlídku záchranných a 
bezpečnostních složek Záchranáři v akci, 
těšit se opět můžete na dynamické ukázky 
hasičů, vězeňské služby, policie a také na 
armádní vrtulník s výsadkem parašutistů a 
mnoho dalšího. Na adventní čas 
připravujeme pečení perníků a tvorbu 
adventní výzdoby, Mikulášskou nadílku pro 
děti a na Adventním odpoledni vystoupení 
dětí ze zájmových kroužků. Sportovní 
nadšenci se mohou v červnu zapojit do T-
Mobile Olympijského běhu, jehož trasa 

povede krásným prostředím okolo řeky 
Jihlavy. Také v tomto roce budeme 
pořádat Nocování na Horizontu, kde si kluci 
a holky užívají program na různá témata. 
Nejen děti, ale také dospělí si mohou 
vyzkoušet některou ze tří připravených 
Exitgame, zážitkovou únikovou hru, která 
prověří jejich schopnosti a logické uvažování. 

Na období školních prázdnin připravujeme 
jednorázové akce, příměstské tábory nebo 
soustředění, na léto mnoho příměstských a 
pobytových táborů s různým zaměřením. 
Účastníci budou sportovat, tančit, tvořit, 
hrát hry nebo si jen tak užívat volné dny u 
nás či Chorvatsku. Budeme rádi, když vy, 
návštěvníci, budete odcházet z těchto 
aktivit spokojeni.

Dagmar Šacherová
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Zdá se to jako včera, když jsem přijela do 
Ivančic, abych začala svoji Evropskou 
dobrovolnou službu v SVČ. „Klopýtala“ jsem 
při své komunikaci s lidmi ve svém okolí, 
kvůli mé omezené slovní zásobě angličtiny, a 
pokoušela jsem se uplatnit dovednosti, 
které jsem měla, abych ostatním sama 
rozuměla. No, uběhlo to rychle! Byl to rok 
plný výzev, a i přesto, že to nebyla moje 
první zkušenost žít v zahraničí (pocházím 
z Brazílie), neměla jsem předtím příležitost 
být v kontaktu s lidmi z kultur a jazyků tak 
vzdálených od mé rodné portugalštiny. 
Učila jsem se!
Zlepšila jsem si svoji angličtinu a dnes umím i 
trochu česky, získala jsem znalosti o různých 

tématech týkajících se neformálního 
vzdělání a komunikaci v mezikulturních 
kontextech. Ale dovednosti, které se ode 
mě očekávaly, byly umět žít s lidmi z tak 
odlišných původů a odlišným chováním. 
Sdílet povinnosti a prostory, řídit svá 
očekávání, pohledy na svět a zájmy, mimo 
moji komfortní zónu, je, dle mého názoru, 
jedna z nejvíce obohacujících zkušeností, 
jakou jen jedinec může zažít. Každý člověk, 
kterého potkáme, nám může dát příležitost 
se něčemu přiučit! Hlavně o tom, kdo 
doopravdy jsme.

Rychle to uběhlo
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Zdá se to jako včera, když jsem přijela do 
Ivančic, abych začala svoji Evropskou 
dobrovolnou službu v SVČ. „Klopýtala“ jsem 
při své komunikaci s lidmi ve svém okolí, 
kvůli mé omezené slovní zásobě angličtiny, a 
pokoušela jsem se uplatnit dovednosti, 
které jsem měla, abych ostatním sama 
rozuměla. No, uběhlo to rychle! Byl to rok 
plný výzev, a i přes to, že to nebyla moje 
první zkušenost žít v zahraničí (pocházím 
z Brazílie), neměla jsem předtím příležitost 
být v kontaktu s lidmi z kultur a jazyků tak 
vzdálených od mé rodné portugalštiny.
Učila jsem se!

Zlepšila jsem si svoji angličtinu a dnes umím i 
trochu česky, získala jsem znalosti o různých 
tématech týkajících se neformálního 
vzdělání a komunikaci v mezikulturních 
kontextech. Ale dovednosti, které se ode 
mě očekávaly, byly umět žít s lidmi z tak 
odlišných původů a odlišným chováním. 
Sdílet povinnosti a prostory, řídit svá 
očekávání, pohledy na svět a zájmy, mimo 
moji komfortní zónu, je, dle mého názoru, 
jedna z nejvíce obohacujících zkušeností, 
jakou jen jedinec může zažít. Každý člověk, 
kterého potkáme, nám může dát příležitost 
se něčemu přiučit! Hlavně o
tom, kdo doopravdy jsme.

Za pár dní se vrátím zpět do Španělska 
s vědomím, že naše očekávání a touhy jsou 
ne vždy dosaženy v nových souvislostech, 
tak, jak jsme si původně mysleli. Každá 
rutina, aktivita, diskuze, lekce jazyka, setkání 
s lidmi i různé situace nám mohou nabídnout 
příležitost učinit změny a také lepší 
pochopení sama sebe. Využijte toho! Jsem 
moc ráda za každou osobu, se kterou jsem 
pracovala, za tuhle organizaci, která mi 
nabídla bezpečné místo, vnímavé a flexibilní 
prostředí, abych si mohla prožít tuhle 
zkušenost a také za ta přátelství, která 
jsem měla možnost si zde vybudovat.

Díky moc SVČ!
Eucástila Dias, dobrovolnice ze Španělska, 
(původem z Brazílie)
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Strávila jsem rok na dobrovolnickém 
projektu v organizaci SVČ Ivančice. Pouze 
pokud někdo váhá a ptá se, jestli by měl na 
takový projekt jet… „Ano! Ano! Ano! A 
ještě jednou ano!“ Je obtížné popsat, jak 
moc mi ten projekt dal za celý ten rok, ale 
pokusím se. Měla jsem velké štěstí, jelikož 
jsem si vybrala projekt, který odráží mé 
zájmy a ve kterém mohu sebe samotnou 
vyjádřit. Vzhledem k rozmanitosti aktivit, 
které SVČ Ivančice provozuje, jsem
získala velmi velké, užitečné a různorodé 
zkušenosti. Měla jsem profesionální učitelku 
češtiny, která mi pomohla velmi rychle začít 
mluvit česky, alespoň trochu. Mimo práci 
jsem měla štěstí, že jsem během roku 
hodně cestovala. Za každou z těch položek 

chci napsat: Díky mé „hostitelské“ 
organizace SVČ Ivančice.
A když tak mluvíme o různorodosti, musím 
zmínit části úkolů, které jsem během 
projektu absolvovala:

taneční trénink, tvorba choreografií a 
tanečních „show“ pro děti, práce v dětském 
centru, prezentace ruské kultury a jazyka 
školákům (studentům), asistence na 
výtvarných kroužcích asistence na 
přípravách a organizování akcí, práce v klubu 
mládeže, vedení jednotlivých lekcí ruštiny, 
asistence při vzdělávacích programech pro 
školy, práce v letních táborech, vedení 
tanečních „workshopů“ na místních akcích

„Ano! Ano! Ano! A ještě jednou Ano!

21



Má hlavní a nejoblíbenější aktivita byla práce 
v tanečním kroužku. Měli jsme 6 tanečních 
skupin různých věkových kategorií ve věku 
od 1,5 roku až po dospělé. Tato práce mi 
dala mnoho zkušeností, jak učit a 
komunikovat s lidmi naprosto odlišného 
věku. Také jsem pracovala v dětské skupině 
s malými dětmi, což se vždy zdálo jako 
velmi obtížný úkol. A na začátku to také byl. 
Neměla jsem žádné zkušenosti s prací 
s malými dětmi a nevěděla jsem, jak se 
s nimi dorozumět. Ale to se tak nějak 
přirozeně vyřešilo, a na konci projektu to 
byla jedna z mých nejoblíbenějších prací. 

Mimo to, po několik měsíců jsem měla 
samostatné hodiny pro středoškoláky, kteří 
projevovali ohromný zájem o ruštinu, a 
dělali v učení se jazyka pokrok. Pro mě to 
byl velmi obtížný úkol, abych skládala lekce 
jazyka pro začátečníky, ale dokázala jsem to 
a získala jsem mnoho znalostí a praktických 
zkušeností. Jak jsem již řekla, měla jsem 
super učitelku češtiny. Moje „hostující“ 
organizace zajistila, aby měli všichni 
dobrovolníci vysoce kvalitní učební 
materiály a učitele. Z toho jsem byla velmi 

příjemně překvapena.  Později jsem zjistila, 
že ne všichni dobrovolníci z jiných organizací 
mají tuto možnost a takové podmínky 
naučit se jazyk, jako to bylo zde. 

Po 8 měsících studování češtiny během 
projektu jsem prošla testem úrovně B2. 
Tento úspěch přišel díky profesionální 
učitelce, a také díky tomu, že jsem převážně 
pracovala s dětmi, se kterými jsem musela 
mluvit česky. Na konci projektu jsem se 
svými studenty i kolegy mluvila pouze česky.

Během tohoto projektu jsem navštívila o 
dovolené mnoho evropských zemí. A také 
jsme s naší organizací navštívili Chorvatsko, 
kde se konal tábor, organizovaný SVČ 
Ivančice. Byla to velmi zajímavá a „cool“ 
zkušenost.
Myslím, že jsem měla velké štěstí 
v naprosto všech částech projektu a bylo 
mi velkým potěšením tu být!

Alina Fedina, dobrovolnice z Ruska
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Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které 
oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici 
od vesnice a dřív probíhaly během velikonočního období, které trvalo šest neděl. Jejich úkolem 
bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození 
přírody. Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem 
pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku. 
Letos připadá Velikonoční neděle na 21. dubna. I u nás ve středisku se už těšíme na jaro. Letos 
jsme pro vás připravili tyto velikonoční akce:

VELIKONOČNÍ DÍLNA
(6. dubna, SVČ Ivančice – tvořivá dílna, 15-18 hod.)
Přijďte se něco nového naučit, jarně se naladit a vyrobit si jarní a velikonoční dekorace, drobnosti 
nebo dárečky.

PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
(21. dubna, SVČ Ivančice – venkovní areál, 15-17 hod.)
Tradiční akce pro rodiče s dětmi. Na děti čeká Velikonoční zajíček se svými kamarády a provede je 
úkoly s jarní tematikou. Děti si také můžou vyrobit drobné výrobky a dekorace v tvořícím 
koutku, nebo si nechat namalovat obrázek na obličej. Odměna čeká na všechny děti v podobě lovu 
na vajíčka, která zajíček schovává v zahradě SVČ a samozřejmě zvlášť obdaruje i ty děti, které 
přijdou v kostýmu.

Eva Čožíková

Těšíme se na Velikonoce!
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Suroviny:
1 sklenka mléka
100 g anglické slaniny
300 g uzeného vepřového masa
sůl
1 miska kopřiv
4 vejce natvrdo
4 vejce syrová
4 - 5 rohlíků
mletý černý pepř

Postup přípravy:
Kopřivy očistíme, natrháme a spaříme. 
Rohlíky nakrájíme na kostičky, zvlhčíme 
mlékem a necháme nasáknout. Maso 
nakrájíme na kostičky, slaninu na tenké 
plátky a vařená vejce také na plátky. Do 
rohlíků přidáme maso, kopřivy a podle chuti 
směs osolíme a opepříme. Zalijeme 4 

rozkvedlanými vejci a promícháme. 
Chlebíčkovou formu vyloženou pečicím 
papírem pokryjeme tenkými plátky anglické 
slaniny. Naplníme ji polovinou nádivky, 
poklademe kolečky vajec a zakryjeme 
zbylou nádivkou. Kopřivovou velikonoční 
nádivku vložíme do trouby a pečeme ji 
zvolna asi 45 minut. Upečenou podáváme s 
přílohou podle chuti. Upečenou kopřivovou 
nádivku podáváme s přílohou podle chuti.

Kopřivová velikonoční nádivka
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Suroviny:
200 ml mléka
100 g másla
4 žloutky
80 g moučkového cukru
1 vanilkový lusk nebo cukr
citronová kůra
špetka soli
500 g polohrubé mouky
1⁄4 droždí nebo 1 lžička sušeného

Postup přípravy:
Ze surovin vytvoříme těsto. Po vykynutí 
těsto propracujeme nejlépe na silikonovém 
vále (těsto se nelepí a nemusí se 
podsypávat), umotáme jidáše (různá esíčka, 
ptáčky,...). Naskládáme na plech s teflonovou 
nebo silikonovou podložkou, případně pečícím 
papírem. Necháme kynout pod utěrkou    
30 - 40 minut. Pak pomašlujeme vejcem 
nebo žloutkem smíchaným s mlékem nebo 
rumem. Pečeme ve vyhřáté troubě při cca
180�C/ cca 20 min. Hotové jidáše ihned 
přendáme z plechu na mřížku.

Voňavé velikonoční jidáše
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Na období letních prázdnin jsme připravili 23 příměstských a 9 pobytových táborů. Příměstské 
tábory budou probíhat v Ivančicích, Dolních Kounicích a na Kratochvilce. Děti od 3 do 15 let si 
mohou vybírat program, zaměřený na různá témata táborů pro nejmenší, pro školáky, 
tvořivých nebo tanečních. Již z názvu konkrétního tábora si můžete udělat představu, na jakého 
hrdinu nebo téma budou týdenní aktivity zaměřeny. Ceny příměstských táborů se pohybují od 
1200 do 1350 Kč. V případě, že budete mít zájem zapojit se do projektu Příměstské tábory 
s Horizontem, celková částka za dítě a tábor se sníží o 400 Kč.

Pobytový tábor pro sportovce, pořádaný v Újezdě u Rosic je určen dětem od 6 do 13 let, pro 
starší připravujeme sportovní tábor a tábor pro náctileté v Otrokovicích, do Zblovic s námi 
mohou jet děti a mládež od 6 do 16 let, těšit se mohou na celotáborovou hru Trosečníci. 
Zájemcům o chorvatské pobřeží nabízíme na výběr opět 3 termíny, dva začátkem července a 
jeden od poloviny srpna. Také nebudou chybět 2 týdny pro maminky či babičky s dětmi 
v Otrokovicích.

Přihlašování na letní tábory je možné na recepci nebo přes rodinný účet na našich 
webovýchstránkách (www. svcivancice.cz)

Dagmar Šacherová

Kam v létě?
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Středisko volného času Ivančice získalo na 
období 2018-2020 dotaci na realizaci 
příměstských táborů pro děti předškolního 
a mladšího školního věku s cílem přispět k 
podpoře rodiny, slaďování pracovního a 
rodinného života a předcházet sociálnímu 
vyloučení prostřednictvím zajištění služeb 
péče o děti v době školních prázdnin. Projekt 
„Příměstské tábory s Horizontem“ 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007724 
je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR. Zapojte se do 
projektu a získejte finanční příspěvek ve výši 
400 Kč na jeden tábor. Více informací na:
www.svcivancic.cz

Markéta Chmelíčková

Získejte finanční příspěvěk na příměstský tábor
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Máte nějakého koníčka či zajímavou volnočasovou činnost, kterou chcete předat dál a naučit 
ostatní? Vítáme nabídky v oblasti hudební, taneční, přírodovědné, sportovní, technické, rukodělné 
i v oblasti cizích jazyků a jiné.

Kroužky začínají zpravidla v říjnu a končí v květnu. Jsou zpravidla 1-2x týdně, 1-1,5 hodiny. Záleží 
jen na Vás a Vašich nápadech. Nabízíme: seberealizaci, dlouhodobou spolupráci, aktivní odpočinek, 
možnost pedagogické praxe, finanční odměnu. Požadujeme: pedagogické vzdělání (možné udělat u 
nás za výhodných podmínek), aktivní přístup, pozitivní přístup k dětem a mládeži, zodpovědnost a 
spolehlivost, komunikační a organizační dovednosti, odbornost v dané oblasti.
Své nabídky spolu s životopisem a krátkým průvodním dopisem, prosím, posílejte na:
marketachmelickova@seznam.cz do konce 31. 5. 2019.

Hledáme lektory kroužků na školní rok 2019-2020
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ICM Ivančice se nachází společně s FreeZ 
klubem mládeže v budově Střediska 
volného času. V ICM se snažíme se 
pomáhat ostatním mládežníkům najít 
odpovědi na jejich otázky a poradit jim s 
řešením problémů, ať už se týkají 
vzdělávání, práce, cestování, volného času, 
sociálně patologických jevů, společnosti nebo 
EU. Informace jsou poskytovány bezplatně, 
diskrétně a anonymně a podle zásad 
Evropské charty informací pro mládež. 
Shromažďujeme informace o tom, co se 
děje ve městě i celém mikroregionu 
Ivančicko. Organizujeme různé akce pro 
mládež během celého školního roku, 
příměstské tábory o vedlejších prázdninách, 
s po l u pra c u j eme se zahran i č n ím i  
dobrovolníky, se kterými je možnost 

domluvit si jazykové konverzace, a v 
neposlední řadě spolupracujeme na akcích s 
jinými subjekty. Mimo jiné se u nás můžete 
zabavit na celé odpoledne, poskytujeme 
výhodné členství na aktivity ve FreeZ 
klubu, máme tu xbox, počítače, kulečník, 
stolní tenis, deskové hry, mediální studio, 
dobrou kávu i něco na chuť. Pro zájemce 
zde pořádáme i narozeninové oslavy na 
míru, akce i programy na vaše přání a 
besedy i přednášky na různá témata. Cílem 
je informovat a směrovat mladé lidi k 
tomu, aby naplňovali svůj volný čas 
smysluplně.

Petra Heřmanová

Informační centrum pro mládež
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Další z mezinárodních školících kurzů, pod taktovkou Střediska volného času Ivančice ve spolupráci 
s neformální španělskou skupinou WeGO, se konal ve dnech 27.2.-5.3.2019 v Ivančicích.       
Kurz s názvem „Gamifikace v práci s mládeží“ byl určen pro pracovníky s mládeží, vychovatele i 
učitele. 27 mladých lidí ze Španělska, České republiky, Kypru, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, 
Itálie, Maďarska a Řecka se sjelo na 7 dnů do Ivančic, aby se společně naučili využívat „HRU“ pro 
vzdělávací proces. Účastníci se zabývali tím, jak použitím hry vzdělávat děti a mládež, se kterými 
pracují ve svých organizacích, školách a dalších subjektech. Školící kurz byl postaven na třech 
hlavních pilířích – JAK si hru prožít, JAK hru vymyslet a JAK hru uvést do praxe. Všechny 
uvedené pilíře byly prozkoumány skrze metodologii zkušenostního učení - tzv. Kolbův cyklus. Do 
celého procesu účastníci zapojovali témata jako inkluze, komunikační dovednosti a řešení problémů.
Nechyběla vzájemná výměna zkušeností, rozvoj iniciativy a tvořivosti, kontakt s cizí kulturou i 
profesní a osobní růst.

Díky profesionální práci španělských školitelů se stal mezinárodní kurz evropského programu 
Erasmus+ nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Jan Dvořák, účastník kurzu

Proč využívat gamifikaci
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Od března letošního roku začala velmi očekávaná  rekonstrukce naší budovy. Z operačního 
programu  životního prostředí proběhne zateplení, výměna oken, nová fasáda a rekonstrukce 
kotelny.  Z integrovaného regionálního operačního programu - IROP se vybuduje a vybaví      
10 specializovaných polytechnických, jazykových a mediálních učeben a sociální zázemí, počítačová 
síť a výtah. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku. Tuto akci spolufinancuje náš 
zřizovatel - Jihomoravský kraj. 

Názvy projektů : 

„Zateplení budovy SVČ Ivančice, rekonstrukce tepelného zdroje s OZE“ registrační číslo 
projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005342

„Zájmové a celoživotní vzdělávání v SVČ Ivančice“ registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004972

Jana Heřmanová

Začala nám rekonstrukce
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Velikonoční tvoření
Vyrobte si zaječí krabičku: zajíčka vymalujte, vystřihněte, šedé plochy natřete lepidlem a slepte.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velikonoční tvoření
Pro malé šikuly - spoj vždy dvě úplně stejné kytičky
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