Tisková zpráva

V Brně, 4. listopadu 2020

Lužánky poděkují zdravotníkům a zabaví rodiny na procházkách
Místo oblíbených lampionových průvodů, vyjádření vděčnosti zdravotníkům a trasy
s úkoly pro rodiny. Letošní listopadové akce Střediska volného času Lužánky se musely
přizpůsobit aktuální situaci. Organizátoři ale zachovali hlavní myšlenky: rozzářit dětská
kukadla, zprostředkovat zajímavé tipy na aktivní trávení volného času a rozdávat na
dálku radost, která dává naději. Zábavné procházky najdou zájemci ve Wilsonově lese
v Žabovřeskách a v lesoparku Akátky na Vinohradech. Vzdávat hold zdravotníkům se
bude na svatého Martina 11. listopadu a také 15. listopadu rozsvícením lampionů
v oknech. Děkujeme všem, kteří se zapojí!
Světlo naděje pro Bohunice a Světlo pro svatého Martina. Nápad, jak vynahradit tradiční
lampionové průvody rodinám s dětmi a zároveň poděkovat zdravotníkům, se zrodil
v lužáneckých pracovištích Lány v Bohunicích a také na Lysce v Novém Lískovci. Cílem je
zapojit co nejvíc lidí, aby rozsvítili lampion, svíčku, baterku nebo jiný zdroj světla ve svém
okně, a to ve stejný čas ve středu 11. listopadu od 17 do 18 hodin a v neděli 15. listopadu od
18 do 19 hodin.
„Čím větší světlo naděje společně vytvoříme, tím spíš dorazí až ke zdravotníkům. A můžeme
tak rozzářit sounáležitost mezi lidmi, kterou ocení zdravotníci nejen v Brně. Chystáme navíc
jedno překvapení. Uvidí ho ti, co právě v neděli v 19 hodin vykouknou z okna či balkonu
směrem k Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích,“ doplnila vedoucí lužáneckého pracoviště
Lány Lucie Stará.
Kam vyrazit v Brně za dobrodružstvím ve dne i ve tmě
Další dvě lužánecká pracoviště Lata v Žabovřeskách a Louka na Vinohradech připravila
samoobslužné trasy s úkoly, které si mohou užít rodiny na vycházce. Nezapomeňte přibalit
tužku, papír a po setmění taky lampion nebo baterku. Úkoly jsou určené dětem prvního stupně
základní školy, případně s pomocí rodičů i pro předškoláky. Malí i velcí účastníci a účastnice
se dozví spoustu zajímavostí o nočních bytostech ve Wilsonově lese a o životě lesních skřítků
v lesoparku Akátky.
„Po úspěšném splnění osmi jednoduchých úkolů děti odhalí tajné heslo, které zadají na
webovou stránku, kam se dostanou díky QR kódu. A pak už si jen stáhnou zaslouženou
odměnu,“ popsala jednu z tras v lesoparku Akátky Eva Petrášová z lužáneckého pracoviště
Louka.
Organizátoři akcí odmění autory či autorky nejoriginálnějších fotografií jak světýlek
v oknech, tak ze zábavných procházek. Akce se uskuteční s ohledem na aktuální vládní
nařízení. Trasy s úkoly jsou určené rodinám s dětmi, případně členům jedné domácnosti jako
zpestření procházek v přírodě.

Více informací a kontakty
Lampionky jinak na Vinohradech, 6. – 15. listopadu
Eva Petrášová, petrasova@luzanky.cz, tel.: 734 756 063
Web: bit.ly/3jT1fxO
Světlo pro svatého Martina, 11. listopadu 17.00-18.00
Helena Jandíková, helca@luzanky.cz, tel.: 734 756 064
Web: bit.ly/34R4Ok4
Světlo naděje v Bohunicích, 15. listopadu 18.00-19.00
Lucie Stará, luciestara@luzanky.cz, tel.: 607 247 750
Web: bit.ly/3mM4TM2
Světýlka s baterkou v Žabovřeskách, právě probíhá až do 30. listopadu
Olga Fojtíková, olga.fojtikova@luzanky.cz, tel.: 602 751 385
Web: bit.ly/3kVkTea
Kristýna Kolibová, PR manažerka, kristyna.kolibova@luzanky.cz, tel.: 606 260 520

