
název anotace věk/úroveň kapacita zahájení ukončení den hodina místo/místnost úplata vedoucí

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

SVČ Ivančice

ICM, klub mládeže

15-17 0 Černá K.

26.5. úterý         17-19 0 Husáková A.

26.5. úterý         

Klub sociálních a 

občanských dovedností 2

Získávaní znalostí a dovedností v oblasti: komunikace, spolupráce, 

tolerance, respekt, zodpovědné rozhodování, argumentace, 

dobrovolnické aktivity

15+ 20 1.10.

25.5. pondělí 17-18:30 0
Heřmanová P. 

Cetl V.

Klub sociálních a 

občanských dovedností 1

Získávaní znalostí a dovedností v oblasti: komunikace, spolupráce, 

tolerance, respekt, zodpovědné rozhodování, argumentace
12+ 20 1.10.

Klub deskových her 1

Rozvoj logického a strategického myšlení, zábavné chvíle v 

kolektivu, při dobré hře poznáš sám sebe. Poznáš, ověříš si, 

vyzkoušíš si nové  deskové a společenské hry. 

8+ 20 pondělí30.9.

Parta FreeZ klubu
Spontánní a organizované aktivity v klubu mládeže v Ivančicích. 

Zapojování mládežníků do činnosti.
děti, mládež neomezeně 30.9.

Klub deskových her 2

Rozvoj logického a strategického myšlení, zábavné chvíle v 

kolektivu, při dobré hře poznáš sám sebe. Poznáš, ověříš si, 

vyzkoušíš si nové  deskové a společenské hry.

10+ 20 30.9.

100-300 dle úrovně Sigmund M.

Po-Ne 14-18 200 Heřmanová P.30.6.

25.5. 15:30-17 0
Heřmanová P 

Cetková M.

Mezinárodní cena vévody z 

Edinburghu

Program DofE pomáhá především zdolávat výzvy a plnit sny. Jedná 

se o dlouhodobou a pravidelnou snahu věnovat se aktivitám ve 

čtyřech oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a 

dobrodružná expedice. Program má tři úrovně - bronzovou, 

stříbrnou a zlatou. Na zlaté úrovni je možnost vyrazit na akci s 

pobytem. Vstup do programu je dobrovolný a účastníci mezi sebou 

nesoutěží. 

14-25 10 informace u M. Sigmunda, sigmarek@gmail.com

26.5. úterý         15-17 200 Heřmanová P.Klub instruktorů

Příprava mládežníků na vedení dětí na akcích, letních táborech 

formou zážitkových aktivit, týmové spolupráce, netradičních i 

bojových her, vedení k samostatnosti,  vzájemné spolupráci i důvěře.

12-18 20 1.10.

MLÁDEŽ

Mládežnický parlament

Zapojování  dětí a mládeže od 12 let do činností ve městě, řešení 

názorů a námětů, vytváření kladného vztahu k místu, kde žijeme, 

výchova k zodpovědnosti a samostatnosti, komunikativní 

dovednosti, komunikace s mládežnickými parlamenty v ČR.

12-18 20 20.9. 29.5. pátek                 15-17 200 Heřmanová J.


