Tisková zpráva

V Brně, 8. října 2019

Do kroužku se mohou Brňané přihlásit i v říjnu
Začal podzim a v SVČ Lužánky hlásí poslední volná místa na sportovních, rukodělných,
technických, společenskovědních a přírodovědných kroužcích. Zájemci si mohou vybírat
z oblíbených stálic, ale i z úplných novinek pro předškoláky, školáky, teenagery,
dospělé a seniory, a to na deseti místech v Brně a okolí.
Co si představíte, když se řekne pohoda? Jsou to ruce zabořené v hlíně, s jehlou a nití, smích
a další emoce na divadelním „place“, možná radost z vlastního výtvoru, uvařené dobroty anebo
všemožné hry s kamarády a kamarádkami podobného věku. Rukodělné kroužky mají
v Lužánkách dlouholetou tradici a stále se rozšiřují. Aktuální hit jsou různé šicí a kutilské dílny,
na oblibě neztrácí dramatická výchova, zájmové kluby a také deskové hry.
Po prosezeném dni ve škole nebo v práci přijde vhod pořádně protáhnout hřbet
Je libo pohyb v tělocvičně, na parketě nebo venku? Trénink přesnosti s kordem v ruce,
procvičit balanc na balónu, rovnováhu na jednokolce, rozhýbat boky při různých stylech
tance, posílit tělo a vnitřní pohodu na józe či soustředěnost při Tai či? V Lužánkách si vyberou
z nabídky klasických a netradičních cvičení nejmenší, školáci, dospěláci, rodiče s dětmi,
maminky před i po porodu a senioři.
A co takhle kroužky pro zvídavé hlavičky, hudebníky, filmaře a výletníky?
Objevovat, učit se, získat nové vědomosti, zkušenosti a zážitky. Jestli přesně takhle vypadá váš
ideálně strávený volný čas, tak jsou Lužánky ten pravý parťák. Navštěvovat můžete kurzy
jazykové, hudební, multimediální, chovatelské i pěstitelské, a to jak pro začátečníky, tak
pokročilé. Vyrazíte poznávat okolí, hledat kešky a na své si přijdou také technicky zdatní
nadšenci. Pro děti je také připravený kurz první pomoci, a to rovnou na pěti pracovištích.
Více informací:
Přehled novinek s volnými místy: luzanky.cz/cas-na-krouzky#nase_novinky
Přehled volných míst ve vybraných kroužcích: live.luzanky.cz/zachranarem-kutilem-nebomodni-navrharkou-v-luzankach-je-vsechno-mozne/
Kompletní seznam kroužků s posledními volnými místy zde.
Kontakt:
Mgr. Kristýna Kolibová, PR manažerka, kristyna.kolibova@luzanky.cz, 606 260 520

SVČ Lužánky v číslech
Lužánky oslavily 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 šest 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. V roce 2018 si veškerých aktivit, kurzů, táborů a všemožných programů
užívalo necelých sedmdesát tisíc účastníků.

