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V Brně, 29. 4. 2019

Kam v Brně na zábavnou procházku?
Poradí aplikace LApka
Hledáte skvělé místo na rande, dobrodružství s partou kamarádů, procházku vhodnou i
pro kočárky nebo méně náročnou cestu pro malé děti, kde se nebudou nudit? Brno skýtá
zajímavá a pro mnohé dosud neobjevená zákoutí, na která vás zavede mobilní a hravá
aplikace LApka. Vznikla k 70. výročí Střediska volného času Lužánky a kromě poznávání
města nabízí také možnost podílet se na jeho zvelebování.
Hra po Brně neboli lužánecká LApka využívá principu GPS podobně jako geocaching. Děti i
dospělí si mohou s chytrými telefony projít několik tras a plnit úkoly či šifry týkající se Brna a
SVČ Lužánky nebo si jen udělat zajímavou procházku. „LApka vás vytáhne ven, ukáže místa
známá z jiného úhlu pohledu a také zcela nová, která určitě stojí za návštěvu. Na každé trase vás
čeká deset zastavení, kde si můžete vybrat ze tří úrovní s různě náročnými úkoly. Díky tomu si
aplikaci užívají všechny generace,“ popsala hlavní cíle vedoucí projektu a vedoucí lužáneckého
pracoviště Lidická Kateřina Děkaníková.
Zájemci o hru také ocení jednoduché ovládání a mnohé technické vychytávky. „Stačí mít telefon,
přidat si webovou aplikaci lapka.luzanky.cz na plochu a objevování Brna může začít. Na
procházce nepotřebujete ani mobilní data, ani orientační smysl. Navíc lze vybírat trasy podle
délky, náročnosti nebo třeba dostupnosti s kočárkem a na kole,“ uvedl webový vývojář Lukáš
Kadletz. Zatím se můžete procházet a hrát na sedmi místech v Brně, například v Lužáneckém
parku, na Lesné, v okolí obory Holedná nebo ve Wilsonově lese. V budoucnu organizátoři
plánují rozšířit aplikaci o další herní trasy.
Kdo si hraje s LApkou, ten pomáhá rozvíjet volný čas v Brně
Na konci každé trasy čeká účastníky jeden speciální bonus. Získají hlas na investiční projekty,
které navrhli zaměstnanci Lužánek, aby zlepšili využití volného času v okolí lužáneckých
pracovišť. Mezi náměty se objevil například výukový altánek, lanová dráha pro nejmenší, sdílená
polytechnická dílna, týmová plošina pro balancování nebo úprava dětského hřiště. Vybudování
vítězných projektů se ujmou sami Lužánečtí za finanční podpory města Brna. Všechny projekty
jsou přehledně zveřejněny na webových stránkách projekty.luzanky.cz.
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SVČ Lužánky v číslech
Lužánky oslaví v sezóně 2018/2019 sedmdesáté výročí své existence, jsou tak nejstarší a
zároveň jedno z největších volnočasových zařízení v České republice. V deseti pracovištích
po Brně a okolí nabízí přes sedm 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.

