
Лужанки для України

Lužánky pro Ukrajinu

ukrajina.luzanky.cz

Volná místa pro děti v MŠ Lentilka

Nabízíme 10 volných míst pro děti v předškolním věku.
Kontakt: Mgr. Petra Kušlová, vedoucí MŠ Lentilka, kuslova@luzanky.cz, tel.: 734 756 075

Volná místa na příměstských táborech o jarních prázdninách

Termín: 7. - 11. 3. 2022
Věk: 6-15 let
Místo: lužánecká pracoviště v Brně a okolí
Vyberte jakýkoli tábor z této nabídky a ozvěte se vedoucím. Kontakty najdete vždy pod
informacemi o táboru. Více informací na ukrajina.luzanky.cz

Program pro děti na Lidické 50, budova v parku Lužánky

Program podle možností a skupiny.
Termín: pondělí až čtvrtek, v čase 9-14h
Kapacita: až 15 dětí
Kontakt: Monika Okurková, monika.okurkova@luzanky.cz, tel.: 774 335 815

Příměstský tábor v Bohunicích, Lány 3

Čeká vás týden plný nejrůznějších výtvarných aktivit, inspirovaný vycházkami po Brně.
Prohlédneme si mozaiky ve městě a jednu také vytvoříme, najdeme některá brněnská domovní
znamení, abychom si pak vyrobili každý svoje z keramiky a další tvoření. K programu
samozřejmě patří výtvarné hry. Těšíme se na vás!
Věk: 7-14 let
Zaměření: umělecké aktivity
Místo: Lány - Bohunice
Místnost: Ateliér - Lány
Termín: 7. - 11. 3. 2022, 8-16h
Kontakt: Adéla Jašková, adela.jaskova@luzanky.cz, tel.: 547 240 937



Příměstský tábor Kohoutovice, Stamicova

Různé příběhy jsou všude kolem nás: skutečné i smyšlené, napínavé a dobrodružné. Pojďme si
je vyprávět, malovat i hrát s pomocí fantazie, improvizace a divadla. Poznáme nové přátele.
Společně pak vybereme jeden z příběhů, který na závěr předvedeme pozvanému publiku.

Věk: 7-14 let
Zaměření: umělecké aktivity
Místo: Legato - Kohoutovice
Místnost: Legato - manéž
Termín: 7. - 11. 3. 2022, 8:30-16:00
Kontakt: Milada Jovanovská, jovanovska@luzanky.cz, tel.: 739 214 558

Příměstský tábor na Lidické - polytechnika
Bude se pracovat v polytechnické dílně. Děti si vyzkouší vše od malování na kartonové krabice
přes lepení dřeva tavící pistolí až po pájení do dřeva, i práci s pokročilejším nářadím jako aku
nářadí, vrtání, řezání, kdy výsledkem může být box na nářadí či stojan na mobil.
Příměstský tábor je určený primárně dětem, které emigrovaly z Ukrajiny kvůli válce.

Věk: 8-15 let
Zaměření: polytechnika
Místo: Lidická - Brno-střed
Místnost: LUSK - polytechnické dílny
Termín: 7. - 11. 3. 2022, 9-16h
Kontakt: Josef Moravec, josef.moravec@luzanky.cz, tel.: 777 040 321

Kluziště Lesná
Přijďte si po celý březen zabruslit na Kluziště Lesná! Rádi půjčíme brusle všech velikostí, pro děti i
dospělé. Je možné se domluvit i na programu s lektorem.
Místo: U ZŠ Milénova, Milénova 14, Lesná, Brno-sever
Kontakt: Eliška Masaříková, kluziste.lesna@luzanky.cz, tel.: 737 421 758

Všechny programy jsou pro ukrajinské děti zdarma!


