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Po letních prázdninách jsme měli v plánu zahájit novou sezónu zájmových kroužků a 

pravidelných akcí, jako každý rok. Jenže situace nám to nedovolila. V září se rozběhly 

některé kroužky a uskutečnilo se několik akcí. V následujících dnech jsme však byli nuceni, tak 

jako na jaře, pozastavit téměř veškerou naši činnost. Aktivity jsme nadále připravovali, abychom 

je mohli realizovat hned, jak by to bylo možné. A protože jsme se nemohli potkávat s našimi 

návštěvníky, předkládali jsme pravidelně týdenní nabídku námětů na různé tvořivé, sportovní 

nebo zábavné aktivity.  Byly to náměty a nápady proti nudě, které lze realizovat doma i venku. 

Některé byly formou videonávodů, jiné v papírové podobě ke stažení z našich webových a 

facebookových stránek. Nově jsme založili speciální kanál na YouTube s názvem Tips4Kids SVČ 

Ivančice. Tento zdroj videonávodů bude dostupný i nadále. Rodiče i děti na těchto stránkách 

najdou návody na různá tvoření a vyrábění z přírodních materiálů nebo pomůcek, které máme 

většinou doma, snadné křížovky a osmisměrky, nápady na deskové nebo pohybové hry, 

nenáročné na prostor či vybavení, různé recepty na výrobu jednoduchých, třeba i „veselých“ 

pokrmů. Naším cílem bylo zabavit děti, aby si dle svého uměly naplnit svůj volný čas.  

Přesto, že byla pozastavena činnost zájmových kroužků, připravovali si jednotliví vedoucí aktivity 

a s účastníky komunikovali náhradním způsobem, online, mailem a podobně. Připravovali různé 

úkoly a podklady, aby alespoň trošku nahradili lekce kroužků. Uspokojivé to nebylo ani pro jednu 

ze zúčastněných stran, přece jenom osobní kontakt a účast v kroužku je nenahraditelná. Ke konci 

roku se naskytla možnost některé kroužky otevřít, což jsme s potěšením udělali, i když 

v omezeném režimu.  

S příchodem období Adventu jsme se pustili do příprav sice tradičních akcí, ale netradičním 

způsobem. Místo Mikulášské nadílky na městě jsme uspořádali Mikulášský průvod, kdy ulicemi 

města procházel Mikuláš s anděly a čertovskou družinou. Rozzářené oči dětí a spokojenost rodičů 

nás moc potěšili. Novinkou byla výzva obyvatelům města ke zdobení stromečků. Každý sám, 

přesto společně, jsme se podíleli na vytvoření vánoční atmosféry v našem městě. Svoji ozdobu 

mohli zájemci umístit na některý ze stromečků umístěných na náměstí, před penzionem pro 

důchodce, před pomníkem na Krumlovské ulici a před SVČ na Zemědělské ulici. Do této aktivity 

se zapojila družina i spousta občanů a stromečky byly postupně zdobeny až do Štědrého dne. 

Ozdobičky vyráběly i děti z naší Dětské skupiny Klubíčko, která jako jediná zůstala v provozu po 

celou dobu.   

Přesto, že jsme se snažili neustále volnočasové online aktivity připravovat, moc se těšíme na 

osobní setkání s Vámi v kroužcích i na akcích a dalších aktivitách. 

 

 

 

 


