
 

 

DUBEN 2017 
 
 

IVANČICE 
 

UKLIĎME ČESKO - sobota 8.4. od 13.00 do 18.00 hodin 
ukliďme společně drobný nepořádek v okolí/ Ivančice, Nové sídliště 

 

PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ - čtvrtek 13.4. od 9.00 do 12.00 hodin 
velikonoční prázdniny se sportem a pohybem/ 6-12 let/ 100 Kč/ přihlásit se můžete do 10.4. 

sportovní hala na Rybářské ulici 
 

„HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR“ - tajuplná noc na Horizontu 
čtvrtek 13.4. od 16.00 - pátek 14.4. do 11.00 hodin / 6-10 let/ 200 Kč 

 

„PEVNOST BOYARD“ - nocování na Horizontu 
pátek 14.4. od 16.00 - sobota 15.4. do 11.00 hodin / 10-14 let/ 200 Kč 
noci plné záhad, tajuplných a zašifrovaných úkolů, her a dalších aktivit 

přihlásit se můžete do 10.4. v SVČ nebo on-line 
 

PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA - neděle 16.4. od 15.00 hodin 
přijďte soutěžit s velikonočním zajíčkem a jeho kamarády/ hledání vajíček/ tvoření 

jarní kostým bude odměněn/ malování na obličej/ 50 Kč/ dítě 
 

SLET ČARODĚJNIC - sobota 22.4. od 17.00 do 21.00 hodin 
čarodějné odpoledne pro děti i dospělé/ volba čarodějnické MISS a MISSÁKA/ hry a soutěže 

kouzelník Waldini - 17.30-18.00/ 18.30-19.00 
hrají Pumpaři/ opékání špekáčků/ občerstvení/ 80 Kč/ dítě, 20 Kč/ dospělý 

 

DEN TANCE ANEB ROZTANČETE HORIZONT - sobota 29.4. od 15.00 do 18.00 
Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den tance a podpořit taneční vystoupení 

flashmob/ mini battly/ taneční kvíz/ párty hry a soutěže/balonková bitva a další 
 

DOLNÍ KOUNICE 
 

EKO DEN - pátek 21.4. od 10.00 hodin 
naučná akce s ekologickým zaměřením/ ukázka vozu KTS Ekologie/ soutěže 

malé hřiště u Kónus klubu 
 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - neděle 30.4. od 18.00 hodin 
občerstvení zajištěno/ táborák/ hudba/ soutěže a hry 

při nepřízni počasí se akce nekoná/ 30 Kč/ osoba (s vlastním občerstvením 15 Kč) 
 

KRATOCHVILKA 
 

KRATOCHVILSKÝ PUB QUIZ - sobota 1.4. od 19.00 hodin 
vědomostní soutěž pro dospělé/ určeno pro týmy se 4-6 členy/ 50 Kč/osoba 
přihlásit se můžete do 29.3. na: nicola.bojanovska@gmail.com/ 607 014 146 

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

 

LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ - letní tábory - neváhejte a hlaste se - osobně/ telefonicky/ on-line 
 

PŘIPRAVUJEME: DEN RODINY - 15.5./ POHÁDKOVÁ ŘÍŠE - 27.5./ OLYMPIJSKÝ BĚH - 21.6. 


