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Hercem, kutilem nebo módní návrhářkou? V Lužánkách je všechno možné
Poslední dny prázdnin se už dají spočítat na prstech jedné ruky, je čas myslet na kroužky!
Středisko volného času Lužánky nabízí přes šest set kurzů různého zaměření pro děti,
dospělé i seniory, a to na deseti místech v Brně a okolí. Vedle osvědčených stálic si mohou
zájemci vybrat také z trendy novinek na luzanky.cz. Které to jsou?
Na mobilu si umí každý hrát, ale co se naučit hry programovat? Technicky zdatné děti, které se
chtějí dál rozvíjet nejen na počítači, se mohou těšit na několik nových kroužků na pracovišti
Lidická. Kreativní kluci i holky zase ocení kurzy, kde si mimo jiné vyzkouší práci se dřevem. Na
přírodu budou myslet malí účastníci kurzu Výtvarné ekotvoření a spoustu nového se dozví
v kroužku Zázračná příroda. Malé švadlenky se v Holčičárně a Zašívárně naučí šít v ruce i na
stroji. Aby byl přechod ze školky do školy plynulý a bezproblémový, na to připraví v kroužku
Veselý předškolák. A jednohlasně budou účastníci kulinářského kroužku odpovídat: Jasně šéfe!
Po škole či práci trochu pohybu, nebo raději zklidnění?
Pro malé i velké, kteří chvíli neposedí, je v Lužánkách od nového školního roku připravená
taneční průprava, tance latino-americké, folklórní i orientální, dál třeba stepování nebo cvičení
na balónech, klasická vybíjená a oblíbený parkour. Svůj talent mohou rozvíjet v pěveckém
souboru nebo při hře na hudební nástroje, třeba na klavír. Pokud potřebují děti i jejich rodiče
naopak relaxovat po náročných a stresových dnech, mohou se přihlásit na kroužek Chill out nebo
třeba Jógu.
Ve dvou i více se to lépe táhne! Další kurzy pro rodiny s dětmi nebo pro seniory
Lužánky dlouhodobě rozvíjí aktivity pro všechny věkové kategorie. Nově si tak mohou rodiče
zacvičit s nejmenšími dětmi ve věku 8 až 10 měsíců a také s dětmi v předškolním věku.
Novinkou je i tvoření pro dospělé od 40 let.
Zájemci se mohou na kroužky přihlašovat od 1. června na webových stránkách luzanky.cz.
Třetina kurzů už je plně obsazená, proto doporučujeme, aby lidé s výběrem aktivit neotáleli.
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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 necelých 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. Minulý školní rok 2017/2018 si veškerých aktivit, kurzů, táborů a
všemožných programů užívalo přes sedmdesát tisíc účastníků.

