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Rád bych se víc věnoval seniorům, říká nový ředitel SVČ Lužánky Jan
Ondroušek
Od svých sedmi let působí v pionýrském oddílu Vlčata, dvacet let pracoval na ekonomickém
oddělení SVČ Lužánky a nyní po třiceti letech vystřídal dlouholetého ředitele Milana Appela v čele
nejstaršího střediska volného času v Česku. Zpovídali jsme nového šéfa SVČ Lužánky Jana
Ondrouška.
Čekají Lužánky nějaké změny?
Nějaké změny se chystají, ale zemětřesení to určitě nebude. Chystají se personální změny, změny v
obsahu práce některých lidí a pak taky postupně změny v procesech. Všechno se ale bude dít postupně
během podzimu a dalšího školního roku. Přesouvá se také kancelář ředitele a administrativa z pracoviště
na Lidické na Náměstí 28. října.
Na co chcete naopak navázat?
Chci do značné míry pokračovat v tom, jak je to nastavené. Dál budeme „proklientští“, budeme rozvíjet
web, aby byl přístup k informacím co nejkomfortnější. A určitě budeme pokračovat v široké nabídce
aktivit, jaká tu byla dosud.
Dříve jste byl ekonomickým ředitelem. Kdo vás zastoupí?
Je to stále v jednání, v září by měla být nová struktura jasnější.
Na co se nejvíc těšíte ve vedení Lužánek?
Těším se, že se povede něco nového. Zároveň, že budeme lidem dál nabízet aktivní trávení volného času a
budeme partnerem pro školy. Tyto dvě oblasti jsou pro Lužánky důležité.
Na jakých táborech a aktivitách se podílíte jako vedoucí?
Obecně jezdím na tábory hlavně s oddílem Vlčata. Toto léto jsme s kolegou z pracoviště Louka vedli
nový příměstský tábor Beachvolejbal. A také jsem v novém školním roce slíbil, že budu mít na
technickém oddělení na pracovišti Lidická kroužek Základy HTML a CSS, který je pro děti ve věku 10 až
15 let. V budoucnu bych chtěl mít matematiku jako přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
To jsou věci, které mě baví a zajímají.
Jaká aktivita vám v Lužánkách chybí?
Měli bychom se víc věnovat seniorům, kteří mají o aktivní trávení volného času velký zájem. Už se
takovým aktivitám věnujeme, ale chtěl bych to do budoucna víc podpořit. Jen je to těžko uchopitelné,
protože záběr zájmů seniorů je velký.

Kdo je ředitel Jan Ondroušek?
Čtyřiačtyřicetiletý ekonom, který se narodil a žije v Brně celý život. Studoval odbornou matematiku na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, vystudoval na Karlově univerzitě školský management a
nyní studuje management vzdělávání. Od roku 1999 působí na ekonomickém oddělení SVČ Lužánky a 1.
července 2019 byl jmenován ředitelem. Má dvě dcery ve věku 12 a 14 let.
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