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Letní prázdniny jsou jedním z nejkrásnějších období celého roku. Užíváme sluníčka, odpočíváme, 

vychutnáváme si společné chvilky s rodinou, cestujeme a poznáváme nová místa i kamarády.  

Více jak 820 účastníků mělo možnost prožít toto období s námi na letních táborech. V letošním 

roce jsme realizovali 6 pobytových a 28 příměstských, které jsme díky projektu Příměstská tábory 

s Horizontem mohli nabízet se zvýhodněnou cenou. Na pobyty jsme vyjeli jako již tradičně do 

Újezdu u Rosic, Otrokovic a Zblovic. Příměstské tábory jsme pořádali v Ivančicích, Budkovicích 

a na Kratochvilce. Přihlásit se mohli zájemci od 3 let do 17 let, menší děti se staly „táborníky“, 

pokud jely s maminkou nebo babičkou na speciální tábor, určený právě pro ně.  

Tábory měly různá zaměření či témata, ale některé aktivity byly součástí programů více táborů. 

Letošní prázdninové týdny probíhaly např. na téma Svět pohádek, Jumanji, Medvídek Pú, 

Aladinova dobrodružství, Cestujeme v čase, Euro florbal tour nebo Olympijské hry. Hrály se 

pohybové a taneční nebo deskové i karetní hry, hledal se poklad, opékaly špekáčky, nechybělo 

tvoření, koupání nebo výlety. Samozřejmostí začátků táborů bylo nastavení pravidel vzájemného 

chování i bezpečnostní pokyny, ale prvořadá byla snaha, aby si všichni tábor užili a měli krásné 

vzpomínky. Dle počasí se hrály míčové hry, kinball, florbal, brendbal, stolní tenis, stříleli jsme ze 

vzduchovky, NERFek, luku. Vyzkoušeli jsme hudebně-pohybové hry, deskové hry ( 

Carcassonne, Rivalové, Monstars,…), sportovní kvízy, živé pexeso podle zvuků zvířat a mnoho 

dalšího, shlédli jsme spoustu tematických pohádek a filmů, ale také třeba vzdělávací videa, kde 

známí hráči názorně předváděli základní florbalové dovednosti. Na výlet se táborníci v Ivančicích 

vydali k nedalekému křížku, ale také např. k zastavení U Lišky, na Rénu nebo ke Stříbskému 

mlýnu či navštívili kapli Nejsvětější Trojice v Rosicích. Mnozí pěšky absolvovali takovou dálku 

vůbec poprvé, ale vše se zvládlo. Kluci a holky se pustili do výroby katapultů a terčů, papírových 

kabelek a plátěných tašek zdobených foukacími fixy, do tvorby vlastní hračky Vidlíka z Příběhu 

hraček nebo postavičky Mimoně, barvili si trička a vybarvovali a dolepovali různými obrázky 

táborové knížky. V našich polytechnických dílnách vyráběli vlastní medaile ze dřeva, rybičky 

z keramické hlíny, lapače snů, maňáska z ponožky a mnoho dalšího. 

Malí i velcí se naučili na táborech spoustu nového - spolupráci v kolektivu, navzájem si pomáhat, 

nebýt lakomí, zjistili, co je v nich, co zvládnou. Získali nové dovednosti i spoustu kamarádů a 

zážitků. Odměnou navíc jim jsou diplomy, pamětní listy, knížky, táborové butony, karetní hra 

DoDeLiDo i přívěšky, vyrobené v naší 3D tiskárně. A také mnoho fotek z průběhu prázdnin, ty 

naleznete na našich webových stránkách. 

S koncem prázdnin přichází začátek nového školního roku. Potkávat se můžeme i nadále v 

zájmových kroužcích (kompletní nabídka na www.svcivancice.cz) nebo na akcích, které pro vás 

připravujeme. Nejbližší je Den otevřených dveří, konat se bude v pátek 11. září a jste všichni 

srdečně zváni. Připravena bude prohlídka zrekonstruované budovy Horizont, budete moci 

nahlédnout do vybavených polytechnických dílen, vyzkoušet si spoustu věcí, dále jsou připraveny 

zážitkové programy, ukázky činnosti, workshopy, atrakce pro děti, miniveletrh firem i aktivity 

SOS dětských vesniček. 

Na setkání se těší kolektiv pracovníků SVČ Ivančice 

 


