
Лужанки для України

Lužánky pro Ukrajinu

ukrajina.luzanky.cz

Вільні місця для дітей у садочку Lentilka

Ми пропонуємо 10 вільних місць для дітей дошкільного віку.

Контакт: Mgr. Петра Кушлова, Завідуюча садочку Lentilka, kuslova@luzanky.cz, тел.: 734 756 075

Вільні місця у приміських таборах на весняних канікулах

Термін: 7. - 11. 3. 2022
Діти віком: 6-15 років
Місце: Лужанки в Брно та околиці
Виберіть будь-який табір з цього переліку та зв’яжіться з ведучими. Контакти завжди знаходяться під
інфрмацією про табір.

Програма для дітей на вул. Lidická 50, будівля у парку Лужанки

Програма відповідно до можливостей і груп.
Програма для дітей на вул. Lidecká 50, будівля у парку Лужанки
Термін: понеділок - четвер, у часі 9-14 год
Кількість: до 15 дітей
Контакт: Моніка Окуркова , monika.okurkova@luzanky.cz, +420 774 335 815

Приміський табір в Bohunice, Lány 3
На вас чекає тиждень найрізноманітнішої мистецької діяльності, надхненою прогулянками по Брно.
Ми подивимося на мозайки, а також зробимо свою. Подивимося на домові знаки, аби кожний міг

виробити свій власний з кераміки та багато іншої творчості. Звичайно, у програму входять творчі
ігри. Чекаємо на вас!
вік: 7-14 років
напрям: творча активність
місце: Lány - Bohunice
приміщення: Студія - Lány
термін 7. - 11. 3. 2022 8:00 - 16:00
Контакт: Адела Яшкова, adela.jaskova@luzanky.cz, tel.: +420 547 240 937



Приміський табір Kohoutovice, Stamicova
Навколо нас усюди різні історії: реальні та вигадані, захоплюючі та пригодницькі Давайте розповімо
їх, намалюємо, зіграємо за допомогою фантазії, імпровізації та театру. Познайомимося з новими

друзями. А потім разом виберемо одну історію, та представимо у кінці запрошенній публіці.
вік: 7-14 років
напрям: творча активність
місце: Legato - Kohoutovice
приміщення: Legato - арена
термін: 7. - 11. 3. 2022 8:30 - 16:00
Контакт: Мілада Йовановська, jovanovska@luzanky.cz, tel.: +420 739 214 558

Приміський табір на вул. Lidická
Ви будете працюапти у політехнічній майстерні. Діти зможуть спробувати усе:від аплікацій на

картоні за допомогою приклеювання дерев’яних деталей клеєвим пістолетом, і до паяння на

дереві. А також, попрацювати зі складнішими інструментами, та навчитися вирізати, або

сверлити. Наприкінці ви зможете виробити ящик для інструментів або підставку для мобільного

телефону.
Приміський табір призначений впершу чергу для дітей, які емігрували з України через війну…
вік: 8-15 років
напрям: політехніка
місце: Lidická - Brno-střed
приміщення: LUSK -політехнічні майстерні
термін 7. - 11. 3. 2022 9.00 -16.00
Контакт: Йозеф Моравец, josef.moravec@luzanky.cz, tel.: +420 777 040 321

Ковзанка Lesná
Приходьте кататися на ковзанку Lesná цілий березень! Ми з задоволненням позчимо вам ковзани

усіх розмірів для дітей та дорослих. Також можна домовитися і на програму з лектором.
місце: в початковій школі Milénova 14, Lesná, Brno-sever
Контакт: Елішка Масаржикова, kluziste.lesna@luzanky.cz, tel.: +420 737 421 758

Усі програми для українських дітей безкоштовні!


