ČERVEN 2017
IVANČICE
TAJUPLNÁ NOC NA HORIZONTU - pátek 2.6. od 16.00 - sobota 3.6. do 11.00 hodin
noc na Horizontu na téma: „Harry Potter a Fénixův řád“/ tajuplné a zašifrované úkoly
6-12 let/ 200 Kč/ přihlásit se můžete do 29.5. v SVČ nebo on-line
SVČ Ivančice, Zemědělská 2
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - sobota 3.6. od 7.00 hodin
soutěže v chytání ryb: o největší úlovek/ o největší počet chycených ryb (délky se sčítají)
občerstvení zajištěno/ doprovodný program
Řeznovice, rybník
VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro děti a mládež na téma: “Jak se nám žije v Ivančicích”- uzávěrka 10.6.
LETNÍ NOC aneb POJĎTE S NÁMI TÁBOŘIT - pátek 16.6. od 16.00 - sobota 17.6. do 11.00
nocování po „tábornicku“ / 7-14 let/ 200 Kč/ přihlásit se můžete do 12.6. v SVČ nebo on-line
SVČ Ivančice, Zemědělská 2
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH - 21.6. - START v 18.00 hodin
Závod pro děti i dospělé - délky tratě: 0,4 km, 2,5 km, 5 km
městský stadion
ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ OBČANŮ V RÁMCI AUDITU FAMILY FRIENDLY - 27.6. od 16.30 hod.
vyhodnocení dotazníků a výtvarné a literární soutěže
FREEZ PÁRTY v ICM a FreeZ - pátek 30.6. od 17.00 do 20.00 hodin
přijď se rozloučit se školním rokem s partou FreeZ!/ všechny aktivity zdarma/ diskotéka
ukaž nám „vízo“ a překvápko tě nemine!
ICM a klub mládeže - místo, kde získáte potřebné informace nebo si netradičně užijete volné
odpoledne s kamarády/ otevřeno denně od 14.00 do 18.00 hodin/ možná změna v době prázdnin nebo svátků
SVČ Ivančice, Zemědělská 2

DOLNÍ KOUNICE
MDD PRO NÁCTILETÉ (12+) - OPEN AIR DISKOTÉKA - 2.6. od 16.00 hodin
oslavme spolu den dětí a k tomu narozeniny Kónus klubu
venkovní aktivity/ hudba/ narozeninový dort/ a další …
PRÁZDNINOVÝ TÁBORÁK (6+) - 30.6. od 17.00 hodin
přivítejme prázdniny společně u ohně/ hry/ hudba/ promítání/ 10 Kč
Kónus klub

OSLAVANY
FESTIVAL MIKROREGIONU IVANČICKO - 24.6. od 13.00 do 19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo on-line
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO!

