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SLOVO ÚVODEM 
 
 
 
 

 Jó, jó  je to jako včera, kdy to všechno nastalo, 
 v osmdesátým čtvrtým to pěkně všechno začalo, 
 svět volného času tenkrát nebyl žádnej med, 
 Janu tenkrát napadlo, co udělat s tím hned. – začátek  z našeho songu „Třicítka“  

 
 
 
 
Když mi bylo v roce 1984 nabídnuto, abych založila v Ivančicích Dům 
pionýrů a mládeže, tak jsem nejprve váhala a pak jsem řekla, že to zkusím. A zkouším to již 30 let. 
Začínala jsem tehdy sama v jedné místnosti. Nevěděla jsem, do čeho jdu. Nejprve jsem se zaměřila 
hlavně na činnosti, které bavily děti. Když jsem chtěla udělat nějakou akci, tak jsem ji vymyslela, sehnala 
pár dobrovolníků, napsala plakátky ručně a na kole rozvezla po Ivančicích. To byly mé začátky. 
Postupně jsme rozšiřovali činnost, hledali vhodné prostory, několikrát jsme se stěhovali po městě. 
 

Mým cílem – horizontem bylo mít zařízení pod jednou střechou. A to se mi v roce 2013 splnilo. Naši 
budovu jsme slavnostně pokřtili v rámci oslav 30. výročí na HORIZONT. Nabízíme pestrou škálu 
činností pro všechny generace, které vedou k rozvoji osobnosti každého účastníka.   
 

Naplňujeme zájmy, potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje, republiky i zahraničí, jak se 
přesvědčíte na následujících stránkách této brožury. Jsme školské zařízení pro zájmové vzdělávání, 
jehož zřizovatelem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.  

 
 Jako velká lavina se aktivity rozrůstaly, 
 i v okolních vesnicích si o nich lidé povídali, 
 nové kroužky, tábory, první projekt, johoho, 
 spousta našich kamarádů šlo tenkrát s námi do toho – úryvek z našeho songu „Třicítka“ 
 
Říká se: „Kdo chce stavět vysoké věže – musí stavět na pevných základech.“ A já tyto základy 
vybudovala díky partě nadšenců z řad pracovníků, dobrovolníků, kamarádů, známých, rodiny a všech 
účastníků, kteří naše aktivity navštěvovali a navštěvují. Všem patří velké poděkování. Bez Vás bychom 
nebyli tam, kde jsme. Je to i Vaše zásluha.  
 
Díky                                                    
Mgr. Jana Heřmanová 
ředitelka SVČ Ivančice 

 
 
 

 
 

 



 
 

VÝVOJ ČINNOSTI 
 
1984-1990 

 příprava prostor v budově na náměstí Palackého 27 
 jmenování Jany Kocábové – Heřmanové do funkce ředitelky 
 20.12.1984 slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mládeže 
 postupné narůstání činnosti, zájmových kroužků, akcí např.: Maškarní karneval, MISS Ivančice, Den 

Lidových milicí, Partyzánský samopal, apod. 
 stěhování do nové budovy na Komenského náměstí 20 
 obhájení existence zařízení tohoto typu a přejmenování organizace na Městský dům dětí  

a mládeže Ivančice 
 
1991-1995 
 založení Jezdeckého oddílu Palma Ivančice za podpory ZD Bořitov 
 přechod do právní subjektivity s novým názvem Dům dětí a mládeže Ivančice, DDM se stává 

příspěvkovou organizací k 9.12.1992 
 otevření nových možností, činnost se rozšířila do MŠ, ZŠ i do okolních obcí, sportovních areálů, 

byly navázány kontakty s mnoha zařízeními 
 zapojování se do projektů a grantů 
 získání dalších prostor v budově v ulici Ve Sboru 
 zakoupení dalších jezdeckých koní, zahájení hipoterapie 
 velký nárůst zájmových kroužků, letních a zimních táborů, akcí např.: Pohádkový les, Mikuláš na 

městě, Slet čarodějnic 
 nárůst zájmových kroužků v okolních obcích a městech 
 půjčování sportovního a dalšího materiálu 
 zapojení do pedagogického projektu „Dokážu to?“ 

 
1996-2000 
 stěhování do budovy po MŠ na Komenského náměstí 7 
 otevření Tvořivé dílny 
 otevření Dětského centra 
 vznik úspěšných zájmových kroužků: country skupina Ivančická Virginia a Ivančické mažoretky 

Kopretina 
 stěhování do prostor Besedního domu 
 rozvoj vzdělávacích seminářů a výukových programů např.: Velikonoční a Vánoční dílny 
 pořádání kulturně – společenských akcí 
 otevření klubu pro mládež Okno 
 rozšíření spontánní činnosti  
 pořádání akcí na klíč pro okolní obce, města, organizace i firmy, např.: Zábavné dny  

s K-servisem, Diskotéky v Neslovicích, akce ke Dni dětí 
 rozšíření činnosti pro všechny věkové kategorie 
 vznik Mládežnického parlamentu, pořádání nových akcí např.: Kamínka, Záchranáři v akci 
 spolupráce s IZV Hořovice, AISIS Kladno v oblasti zájmového vzdělávání 

 
2001-2005 
 stěhování do budovy Komerční banky na Komenského náměstí 12 a staré hasičky na Tesařově 

náměstí 7 
 otevření klubu mládeže Medúza 



 
 

 nové příležitosti k rozšíření a obohacení činnosti DDM 
 zapojování do komunitního plánování, Tvorba vize komunity Ivančice 
 organizace výměnných zahraničních pobytů 
 pořádání výukových programů pro školy a vzdělávacích programů pro dospělé  
 organizace nových akcí (Dámské kluby, Mistrovství Ivančic, Ať žijí duchové, Adventní odpoledne, 

Den, kdy svítí Světlušky) 
 koordinace okresních soutěží MŠMT ČR 
 oslava 20. výročí založení organizace 
 koordinace krajské postupové soutěže Paragraf  11/55 
 získání osvědčení MŠMT ČR o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 
 organizace vzdělávacích kurzů pro veřejnost (počítačové kurzy, kurzy týmové spolupráce, 

komunikace, managementu, kurzy účetnictví a další) 
 spolupráce s NIDM Praha, AISIS Kladno v oblasti zájmového vzdělávání 
 přejmenování organizace na Středisko volného času Ivančice 

 
2006-2010 
 získání akreditace vysílající, hostitelské a koordinující organizace Evropské dobrovolné služby 

v rámci programu Mládež v akci 
 zapojení do větších projektů a grantů 
 koordinace postupových soutěží (Nebojme se Evropy, Vertigo, Evropa našima očima, Rubikon) 
 zařazení Mateřského a rodinného centra Klubíčko do celonárodní sítě mateřských center           
 zahájení spolupráce se školami v rámci adaptačních programů a pobytových akcí 
 pořádání příměstských táborů 
 zapojení do projektové činnosti dle jednotlivých oddělení  
 spolupráce s Házenkářským klubem Ivančice 
 hostování prvních dobrovolníků EDS 
 oslava 25. výročí založení organizace 
 zřízení R-klubu mládeže a ICM v nových prostorách budovy na Réně 
 získání akreditace organizace pro vzdělávání pracovníků vydané MŠMT ČR 

 
2011-2014 
 opuštění budovy na staré hasičce a stěhování do budovy bývalé speciální školy na Réně 
 získání certifikace ICM při SVČ Ivančice  
 zapojení do mezinárodních projektů, spolupráce se zahraničními partnery 
 ukončení činnosti na statku Padochovka k 1.6.2011 
 koordinace krajské Bambiriády 
 zapojení do Evropského roku dobrovolnictví 2011 
 zřízení mediálního studia při ICM a R-klubu mládeže 
 zapojení do projektů MŠMT ČR a nadací, spolupráce v rámci mikroregionů 
 zvýšení počtu dobrovolníků EDS programu Mládež v akci 
 zřízení nové pobočky v Nových Bránicích – New Bej Club (otevřený klub pro mládež)  

k 14.2.2012 
 zapojení do Kampaně Právo mladých na informace 2012 
 propagace činnosti na celostátních akcích: CVVZ, veletrh Go a Region Tour 
 nový design organizace, zavedení nového loga 
 zapojení do projektů EU: OPVK, Mládež v akci, Erasmus + 
 zřízení nové pobočky v Dolních Kounicích – Kónus Klub (otevřený klub pro mládež) k 1.6.2013 
 přestěhování do budovy zřizovatele na Zemědělské ulici 619/2, komplexní činnost pod jednou 

střechou 



 
 

 zřízení nového klubu pro mládež – FreeZ klub, mediální studio 
 spolupráce s NIDV a  NÚV Praha, AISIS Kladno v oblasti zájmového vzdělávání 
 rozšíření doplňkové činnosti – ubytování, stravování, hostinská činnost 

 
ČINNOST ZA 30 LET V ČÍSLECH 

 
 kroužky: 1.913 
 účastníci: 30.855 

 

 akce: 4.310 
 účastníci: 303.829 

 

 tábory/pobyty: 694 
 účastníci: 18.708 

HISTORIE LOG 
 
 loga organizace 

(zleva: od roku 1990, od roku 1993, od roku 2005, od roku 2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 loga k výročí organizace  
 
 
 
 
 
 

 
 

 loga klubů mládeže  
(nahoře z leva: od roku 1999, od roku 2005, od roku 2010, od roku 2013 – Ivančice) 
(dole zleva: od roku 2012 – Nové Bránice, od roku 2013 – Dolní Kounice) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ ČINNOST 
 
1985 – současnost Maškarní karneval 

1990 – současnost Pohádkový les 

1991 – 2011 Jezdecký oddíl Palma  

1997 – současnost Tvořivá dílna  

1997 – současnost Keramická dílna 

1997 – 2006 Country skupina Ivančická Virginia 

1998 – 2014 Ivančické mažoretky Kopretina 

1998 – současnost Dětské centrum  

1998 – současnost Záchranáři v akci 

1999 – 2004 Klub mládeže Okno, Mládežnický parlament 

2000 – 2002 Klub Fanda PC 

2000 – současnost  Semináře/kurzy pro dospělé 

2001 – současnost Mateřské a rodinné centrum Klubíčko 

2002 – současnost Mezinárodní aktivity 

2002 – současnost Soutěže MŠMT ČR 

2003 – 2013 Mistrovství Ivančic v pojídání …/Ivančické rekordy 

2004 – 2007 Získání osvědčení MŠMT ČR o způsobilosti vzdělávacího 
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

2005 – 2010 Klub mládeže Medúza 

2005 – 2011 Postupové soutěže 

2006 – současnost Regionální florbalová liga „Mezi městy“ 

2006 – současnost Adaptační programy pro školy 

2007 – současnost Informační centrum pro mládež 

2007 - současnost Získání akreditace organizace pro vzdělávání pracovníků 

2008 – současnost Akreditace Evropské dobrovolné služby 

2009 – současnost Hostování dobrovolníků Evropské dobrovolné služby 

2011 – současnost Bambiriáda 

2011 – současnost Certifikace ICM 

2010 – 2013 R-klub mládeže, mediální studio 

2012 – současnost New Bej Club 

2012 – současnost Sportovní mobilní hřiště 

2013 – současnost Kreativní dílna New Bej Clubu 

2013 – současnost Kónus klub 

2013 – současnost FreeZ klub, mediální studio 
 
 



 
 

PROSTORY 
 

1984-1988 Budova na Palackého náměstí 27 
kanceláře, učebny  

1988-1997 Budova na Komenského náměstí 20 
kanceláře, učebny 

1991-2011 Statek Padochovka, Padochovská 1 
jezdecký oddíl Palma 

1994- 1999 Budova v ulici Ve Sboru   
učebny 

1997-2013 Budova Mateřské školy na Komenského náměstí 7  
kanceláře, učebny, dětské centrum, tvořivá dílna, keramická dílna, cvičebna, 
příležitostné ubytování 

1999-2004 Budova Besedního domu na Tesařově náměstí 1  
kanceláře, učebny, sály, klub mládeže Okno, ubytování 

2004-2013 Budova Komerční banky na Komenského náměstí 12 
kanceláře, učebny 

2004-2010 Budova Staré hasičky na Tesařově náměstí 7 
učebny, klub mládeže Medúza 

2010-2013 Budova Speciální školy na Réně, Kounická 70 
ICM a R-klub mládeže, mediální studio, učebny, zkušebna, fotoateliér 

od roku 2012 Odloučené pracoviště v Nových Bránicích 
New Bej Club – klub pro mládež 

od roku 2013 Odloučené pracoviště v Dolních Kounicích 
Kónus Klub – klub pro mládež 

od roku 2013    Budova zřizovatele na Zemědělské ulici 619/2 
komplexní činnost pod jednou střechou s názvem HORIZONT 

 
 
  

 
 

   
 

   
 
 
 

 



 
 

PRACOVNÍCI 
 
Mgr. Jana Heřmanová (od roku 1984) 
 ředitelka 

Hana Leitnerová (od roku 1992) 
 finanční referent, ekonomický úsek 

Bc. Simona Chabinová (od roku 1995) 
 pedagog volného času, zájmová činnost  

a propagace 
Mgr. Markéta Chmelíčková (od roku 1996) 
 zástupkyně ředitelky 

Eva Čožíková (od roku 1997) 
 pedagog volného času, estetika 

Jan Dvořák (od roku 2001, 2001-2002 civilní služba) 
 pedagog volného času, ICM a FreeZ klub 

Ivana Ondrová (od roku 2002) 
 pedagog volného času, příležitostné akce 

Bc. Ondřej Podolský, Dis (od roku 2002) 
 pedagog volného času, sportovní aktivity  

a pobytové akce 
Dagmar Šacherová (od roku 2003-2008, 2009) 
 pracovník pro styk s veřejností, propagace 

Pavla Kocábová (od roku 2007) 
 ubytovací a stravovací služby 

Iveta Dvořáková (od roku 2008) 
 finanční referent, ekonomický úsek 

Romana Bazalová (od roku 2009-2013, 2014) 
 finanční referent, ekonomický úsek 

Olga Křížková (od roku 2009) 
 pracovník pro styk s veřejností, propagace 

Mgr. Tomáš Holý (od roku 2009) 
 pedagog volného času, marketing, ubytovací  

a stravovací služby 
Bc. Markéta Holá (od roku 2011) 
 pedagog volného času, toho času na mateřské 

dovolené 
Ivo Štěpanovský (od roku 2013) 
 správce budovy 

Monika Fialová (od roku 2014) 
 pedagog volného času, Mateřské a rodinné 

centrum, Dětské centrum 
Lucie Slabá (od roku 2014) 
 pedagog volného času, ICM a FreeZ klub 

Iva Šilbergerová (od roku 2014) 
 organizační a úklidové práce 

Vít Chabina (od roku 2014) 
 pedagog volného času, sportovní a pobytové 

akce 
 
 

 

Bývalí pracovníci 

Aldorfová Marie (2008-2009) 
Belis Zdeněk (2003-2004) civilní služba 
Brzoňová Stanislava (1988-1992)  
Dašovská Marie (2002) 
Fialová Dana (2003-2009) 
Frimelová Ivana (1991-1993, 1999-2003) 
Havelková Božena (2004-2007) 
Havlátová Eva (1991-2012) 
Hlaváčková Martina (2007-2010) 
Janačíková Ivanka (2001-2005) 
Kadlec David (1994-1995)  
Křivánková Hana (1987-1988) 
Kudláček Petr (1997-2003) 
Kudláčková Slavomila (88-00) 
Kvasničková Marcela (1999-2003)  
Laciná Jana (2007-2011) 
Leitner Lukáš (2003-2004) civilní služba 
Malá Lucie (2009-2012) 
Malovichko Nadyia (2012-2013) 
Marečková Lenka (1994-1995) 
Navrátil Pavel (2006-2007) 
Nykodýmová Hana (2007) 
Obršlík Jiří (2008-2014) 
Obršlíková Hana (2008-2012) 
Procházka Josef (2003-2004) civilní služba 
Procházková Ivana (1985-1986, 1992-1994, 2002-2003) 
Řezáčová Alena (2009-2014) 
Schwarzová Hana (1994-2004)  
Sysel Jan (2001-2003) civilní služba 
Šnédarová Jana (2000-2008) 
Vašíčková Irena (1987-1988)  
Velevová Iveta (1997-2003)  
Velevová Ludmila (1994-2010) 
Voborná Andrea (1988-1989) 
Vokurková Lenka (1989-1990)  
Vyhnálková Pavla (1998-2000) 
Wognar Jiří (1985-1986)   
Zídková Ivana (2004-2005) 



 
 

SOUČASNOST 
 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 pro děti, mládež, dospělé i rodiče s dětmi 
 jazykové, sportovní, tvořivé, keramické, hudební, 

taneční, technické, zábavné, kroužky pro rodiče 
s dětmi 

 v okolních obcích, mateřských i základních 
školách 

 
AKCE PRO VEŘEJNOST 
 pro děti, mládež, dospělé, rodiče s dětmi i seniory 
 tvořivé, sportovní, zábavné, společenské, 

prezentační, regionální, soutěže, výlety 
 tradiční akce: Maškarní karneval, Let’s dance, 

Putování velikonočního zajíčka, Slet čarodějnic,  
Bambiriáda, Z pohádky do pohádky, Zábavné 
odpoledne, Záchranáři v akci, Ať žijí duchové, 
Mikuláš na městě, Adventní odpoledne 

 
LETNÍ A ZIMNÍ TÁBORY, POBYTOVÉ AKCE 
 pro děti, mládež, dospělé, rodiče s dětmi i seniory 
 sportovní, pro náctileté, příměstské tematicky 

zaměřené, taneční, výtvarné, pro nejmenší,  
u moře, pro rodiče s dětmi, s celotáborovou hrou 
ve Zblovicích, soustředění zájmových kroužků 

 mezinárodní výměny mládeže, víkendové pobyty, 
zimní pobyty na horách 

 
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
FREEZ KLUB MLÁDEŽE 
 informační a poradenské služby 
 mezinárodní příležitosti 
 evropská dobrovolná služba 
 kulturní a regionální dění 
 projekty 
 besedy, přednášky, prezentace, programy pro 

školy 
 X-Box, Sony Playstation 2, Karaoke set, 

Stepmania, kulečníky, stolní fotbal, šipky, stolní 
tenis 

 deskové a společenské hry 
 sportovní mobilní hřiště 
 akce pro děti a mládež 
 mediální studio 
 PC, internet, WIFI zóna, TV, hudba, čajovna 

 



 
 

KLUBY MLÁDEŽE 
NEW BEJ CLUB – NOVÉ BRÁNICE, KÓNUS KLUB – DOLNÍ KOUNICE 
 stolní fotbal, deskové a společenské hry, X-box 
 PC, internet, TV, hudba 
 akce pro děti a mládež 
 příměstské tábory, zájmové kroužky 
 informační a poradenské služby 

 
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KLUBÍČKO 
 Pohybové hry, Klub Batole, Keramika 
 Dětské centrum 
 odpoledne s vílou Lenkou 
 akce, tábory, vzdělávací akce, besedy 
 narozeninové oslavy s programem 
 hlídání dětí při akcích SVČ 

 
ZAHRANIČNÍ DOBROVOLNÍCI 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 
 studijní cesty, školící kurzy, výměny zkušeností, hodnotící setkání, vytváření partnerství  

 

2002 Anglie (Saffron Walden) 
2004 Francie (Rouen) 
2005 Řecko (Thessaloniki) 
2010 Finsko (Kokkola) 
2011 Francie (Paříž), Slovensko (Stupava, Sládkovičovo, Stará Ľubovňa), Španělsko 

(Madrid), Jižní Korea (Soul), Německo (Blossin) 
2012 Francie (Base de Bellecin – Jura), Španělsko (Murcia, Navarra), Srbsko (Bělehrad), 

Slovinsko (Radovljica) 
2013 Ukrajina (Sumy), Švédsko (Stokholm) 
2014 Česká republika (Ivančice), Německo (Hirschluch), Arménie (Jerevan), Turecko (Mus),

Česká republika (Ivančice), Rumunsko (Slanic-Moldova), Portugalsko (Cascais), Srbsko 
(Bělehrad) 

 
 mezinárodní výměny mládeže  

 

2007 Německo (Fröhburg), Česká republika (Ivančice) 
2008 Německo (Fröhburg) 
2009 Německo (Fröhburg), Česká republika (Újezd u Rosic) 
2010 Německo (Fröhburg) 
2011 Španělsko (Madrid), Česká republika (Otrokovice) 
2012 Itálie (Bologna), Kypr (Agia Napa), Česká republika (Otrokovice) 
2013 Litva (Telsiai), Španělsko (Caravaca), Česká republika (Ivančice) 

 
 dlouhodobé vzdělávací projekty 

 

2012-2013 Open cup! (Česká republika – Rakousko) 
2012-2013 Participací rozvíjíme schopnosti mladých (Česká republika – Slovensko) 
2014-2015 New Youth Democratic Parliament (Česká republika – Francie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AKCE NA KLÍČ 
 akce dle požadavků klienta 
 dětské, rodinné dny  
 školní výlety a pobytové akce  
 firemní i soukromé akce 

Umíme: 
 navrhnout program včetně časového 

harmonogramu 
 sestavit podrobný scénář akce 
 najít vhodnou lokaci 
 zajistit profesionální i amatérské umělce 
 zkoordinovat všechny zainteresované subjekty 
 předložit podrobný rozpočet akce 

Zajistíme: 
 ubytování, catering 
 dekoraci jednotlivých stanovišť a prostorů 
 spolehlivý, odborný, technický i pomocný 

personál  
 doprovodné programy, tematické kostýmy 
 technické zázemí (ozvučení) 
 odměny pro účastníky 

 
UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY 
 ubytování pro kolektivy dětí, mládeže i dospělých 
 stravování 
 školní výlety, pobytové akce, školy v přírodě 
 soukromé i firemní akce 
 svatby, oslavy, promoce 
 školení, semináře, akreditační vzdělávací kurzy, 

teambuildingy, večírky, konference 
 školící místnosti 
 prostorná travnatá zahrada 
 fotbalové a víceúčelové hřiště, stolní tenis 

 
DALŠÍ AKTIVITY 
 programy pro školy 
 vzdělávací semináře pro dospělé 
 místní centrum DofE Award, poskytování pro-

gramu Mezinárodní cena vévody z Edinburgu 
 metodická, informační a poradenská činnost  
 praxe, doučování a příprava studentů 
 tvorba a realizace projektů 
 účast na partnerských/zahraničních projektech 
 soutěže MŠMT ČR 
 spolupráce se školami, organizacemi, spolky  
 ozvučování, moderování a organizování akcí 
 půjčování kostýmů a materiálu 
 pronájem prostor 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SONG SVČ IVANČICE „TŘICÍTKA“ 
(Píseň vznikla v mediálním studiu SVČ Ivančice u příležitosti 30. výročí založení organizace.) 
     
Jó, jó  je to jako včera, kdy to všechno nastalo, 
v osmdesátým čtvrtým to pěkně všechno začalo, 
svět volného času tenkrát nebyl žádnej med, 
Janu tenkrát napadlo, co udělat s tím hned. 

 
Dvacátého prosince roku osmdesát čtyři, 
první děti do kroužků natěšeně míří, 
za tu krátkou dobu se však něco stalo, 
aktivity narůstaly, prostoru je málo. 

 
Všechno hezky fungovalo, co se stalo dál? 
Jednoduchá dedukce domeček se stěhoval, 
zase někdy v prosinci devadesát dva, 
je domeček příspěvkovou organizací. 

 
Jako velká lavina se aktivity rozrůstaly, 
i v okolních vesnicích si o nich lidé povídali, 
nové kroužky, tábory, první projekt, johoho, 
spousta našich kamarádů šlo tenkrát s námi do toho. 

 
Ref.: 
Třicítka - to číslo má velikej význam, 
denně ho vídám, pojďme teď slavit, 
chystá se pořádnej mejdan, už to ví i náš hejtman, 
je nám třicet, třicet, třicet. 

 
Dům dětí a mládeže - ten všichni lidé znali, 
za zábavou a poznáním se tam rychle hnali, 
mažoretkou Kopretinou každá holka žila, 
dodnes je to fenomén, je to velká síla. 

 
Víte, co byl ještě fakt dost dobrej nápad? 
Vzdělávací semináře se k nám začly sápat, 
taky zájem o country se tu náhle objevil, 
a postupem času si ho téměř každý oblíbil. 

 

Za nedlouho přišla další velká změna, 
stěhování, stěhování bylo hlavní téma, 
2004 to byl velkej rok, 
dvacet let už odbylo, je to další skok. 

 
Všechny ženský po svatbě si mění svoje příjmení, 
i my máme novej název, co se ještě pozmění? 
No tak koukej člověče, 
DDM je SVČ! DDM je SVČ! DDM je SVČ! 

 
Ref.: 
 
Mládež v akci, Vážení, to je velká výzva, 
strategií projektů se každý odebírá, 
obohatit činnost o další nové směry, 
chceme nové kluby, už abychom je měli. 

 
Motivační dopis nám hodně mladých napsalo, 
taky se jich spousta k nám ze zahraničí dostalo, 
Španěl, Ital, Němka, Slovák, mnoho dobrých lidí 
a další se neustále do Ivančic sjíždí. 

 
EDS a MaRC jsou naše známé zkratky, 
nebudou ti působit vůbec žádné zmatky, 
také nové kluby našly si své místo, 
nad komerční bankou už je zase čisto. 

 
Sledujeme trendy, píšem spoustu projektů, 
konečně jsme všichni spolu v jednom objektu, 
Horizont je naše nová velká budova, 
tedy šance ke krachu je snad vážně nulová. 

 
Ref.: 

 

 
Děkujeme všem pracovníkům a partnerům za pomoc, podporu a spolupráci, 
kterou v uplynulých 30-ti letech věnovali aktivitám na poli zájmového vzdělávání. 
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Vydalo Středisko volného času Ivančice v roce 2014 
k 30. výročí založení organizace. 
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