
 

 

 

PROJEKT MIKROREGION IVANČICKO PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ II. 

Mikroregion Ivančicko pokračuje v projektu pro seniory ve věku 55+ a handicapované osoby, prostřednictvím 
kterého se snaží na území 14 členských obcí Mikroregionu Ivančicko podporovat setkávání seniorů, rozvíjet 
volnočasové aktivity a rozšiřovat jejich informovanost. V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:  
 

1. Sportovní dopoledne pro zdravotně postižené děti 
Ve spolupráci s Atletickým klubem Ivančice z.s. jsme ve středu 2.9.2020 uspořádali sportovní dopoledne 
pro postižené děti z MŠ a ZŠ speciální Ivančice. Dotace byla použita na nákup drobných odměn pro děti za 
účast na akci. 
 

2. Bezplatná právní poradna pro seniory a handicapované z obcí MR Ivančicko 
Využijte možnosti bezplatně konzultovat vaše právní otázky s advokátkou Mikroregionu Ivančicko. Poradna je 
určená pouze pro seniory ve věku 55+ a osoby se zdravotním postižením. 
V čem vám můžeme pomoci? 
Řešíte životní situaci, kde byste potřebovali právní radu, ověřit si, zda postupujete správně a nechcete (nemůžete 
si dovolit) platit advokáta? Konzultujte vaši situaci s naší advokátkou! Možná témata, např. dědické řízení, 
reklamace poskytovaných služeb, odstoupení od smluv, občanskoprávní spory, sousedské a rodinné vztahy aj. 
témata dle vašeho zájmu. Jde pouze o konzultace, nikoliv vypracování dokumentů! 
Místo konání poradny: 

• 2x Ivančice – v kanceláři Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, 664 91 
Ivančice (budova SVČ Ivančice – zadní část budovy z ulice Padochovská) 

• 1x Dolní Kounice – v budově Městského úřadu 

• 1x Oslavany – v zasedací místnosti Městského úřadu 
Konzultační termíny: budou vypsány dle vývoje situace s koronavirem v období listopad 2020 až únor 2021. 
Objednejte se na osobní konzultaci na tel. 775 195 763, nebo položte váš dotaz na poradna@ivancicko.com 
Cílem aktivity je zajištění osobních konzultačních hodin pro seniory a handicapované s advokátem/advokátkou. 
 

3. Uspořádání bezplatných přednášek pro seniory z Mikroregionu Ivančicko (témata: prevence a 
bezpečnost, výpočetní technika).  
Každým tématem se budeme zabývat 2x 1,5 hodiny. Přednášky povedou odborní lektoři Mgr. Bc. Marek Sigmund a 
Ing. Petr Koťara. Termíny budou vypsány dle vývoje situace s koronavirem v období listopad 2020 až únor 2021. 
 

4. Počítačový kurz pro seniory 
 

5. Celodenní zájezd do Vídně na Vánoční trhy spojený s koupáním v termálních lázních – pro seniory se slevou 
na autobusovou dopravu (listopad – prosinec 2020). 

 
6. Filmové podvečery s českými filmy v kině Réna Ivančice – pro seniory se sníženým vstupným 70,- Kč. 

Termíny budou vypsány dle vývoje situace s koronavirem v období listopad 2020 až únor 2021. 

• Karel (dokumentární film ČR 2020) – Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta. Režie: Olga Malířová Špátová 

• Svět podle Muchy (dokumentární film ČR 2020) – Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled na život 
Alfonse Muchy. 

• Bábovky (Romantický / Drama / Komedie ČR 2020) – Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání 
dokáží navěky změnit život. Mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace 
z každodenního života, které zná každý z nás. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek 
Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, a další.  

• Další představení dle programu Kina Réna 
 

7. Cesta za kulturou – prohlídka města Dolní Kounice s Helenou Marií Rychterovou 
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8. Hledáme aktivní seniory a handicapované do škol a školek, kteří něco šikovného umí či znají (rukodělné 

činnosti, čtení pohádek, vyprávění a další) a chtějí se ve svém životě cítit ještě nějak užiteční.       Rádi Vás 
uvítáme a propojíme se základními a mateřskými školami v našem Mikroregionu. Mezi školami je o Vás 
velký zájem – těší se na Vás – tak se nebojte a ozvěte se. Bude to zajisté přínosné pro všechny zúčastněné 

skupiny.       
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE PRŮBĚŽNĚ NA ADRESE  

WWW.IVANCICKO.COM/SENIORI, KONTAKTNÍ OSOBA: JITKA ŽIVNÁ, TEL. 775 195 763 

http://www.ivancicko.com/SENIORI

