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Středisko volného času Lužánky vyplouvá do jubilejní 70. sezóny
Neuvěřitelné sedmdesáté výročí odstartuje Středisko volného času Lužánky
stylově na Brněnské přehradě – s paddle boardy, dračími loděmi,
gastronomickým zážitkem a nebude chybět ani projížďka na parníku. Lužánecká
posádka vyplouvá vstříc 70. sezóně ve středu 5. září ze Sokolského koupaliště. A
to je jen začátek! Do celoročních oslav se zapojí veřejnost, město Brno i
zřizovatel Jihomoravský kraj.
Sedmdesátou sezónu zahájí Lužánky na Brněnské přehradě. Od 12 hodin budou pro
zaměstnance připravené vodní radovánky a v 16:30 Lužánečtí vyplují parníkem ze
Sokolského koupaliště směr Přístaviště, ale i vstříc dalšímu úspěšnému roku. „Přeji
nám všem, středisku, návštěvníkům, klientům, kolegyním a kolegům, abychom si tuto
sezónu vychutnali plnými doušky. Bude lahodná, krásná, svěží, plná radosti, fantazie a
dobrodružství, protože přesně tak si ji společně namícháme,“ okomentoval výročí
ředitel SVČ Lužánek Milan Appel, pro kterého je tento rok zároveň posledním v čele
organizace.
Zahájení sedmdesáté sezóny je jen začátek ročních oslav
Na podzim chystají zaměstnanci Lužánek pro veřejnost aplikaci Hru po Brně, díky které
se Brňané dozvědí spoustu nového o svém městě i o Lužánkách. Dále bude brněnské
tramvaje zdobit výstava dobových a současných fotografií ze všech koutů Lužánek
s názvem Tehdy a teď. A vedle nostalgického vzpomínání se ve spolupráci
s brněnským magistrátem uskuteční také projekt Lužánky pro Brno.
„Zaměstnanci Lužánek navrhnou projekty, které zlepší využití volného času širší
veřejnosti v Brně a zvelebí veřejný prostor. Hlasovat budou moci účastníci Hry po Brně.
Nejúspěšnější projekt se poté zrealizuje. A na závěr oslav sedmdesáté sezóny
v červnu 2019 se mohou všichni těšit na velké překvápko,“ uvedla koordinátorka oslav
Milena Bogdálková.
Školní rok 2018/2019 je pro Lužánky už sedmdesátý, ale jak je vidět, do důchodu se
tato volnočasová organizace rozhodně nechystá. Pro více informací o oslavách
sledujte luzanky.cz/70-sezona nebo lužánecký Facebook.
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SVČ Lužánky v číslech
Lužánky oslaví v sezóně 2018/2019 sedmdesáté výročí své existence, patří tak
k nejstarším a největším volnočasovým zařízením v České republice. V deseti
pracovištích po Brně a okolí nabízí přes pět set kroužků nejrůznějšího zaměření pro
děti všech věkových kategorií, mládež i dospělé – od kroužků technických, přes
sportovní, přírodovědné, dramatické, až po výtvarné, hudební nebo rukodělné. Přes
rok mohou zájemci navštívit až čtyři sta příležitostných akcí a v létě se účastnit
kolem dvou stovek pobytových a příměstských táborů. O rozvoj, kvalitní vzdělávání
a zábavu se stará více jak sto interních a devět set externích pracovníků. Minulý
školní rok 2017/2018 si veškerých aktivit, kurzů, táborů a všemožných programů
užívalo přes sedmdesát tisíc účastníků.

