
 

 

Tisková zpráva                                                                                         V Brně, 20. května 2020 

 

Lužánky nabízí poslední volná místa na táborech 

 
Po dlouhých dnech doma, bez školy a kamarádů bude v Brně léto, jak se patří! Tvořivé, 

sportovní, plné výzev, výletů a zážitků. Rodiče, kteří otáleli s výběrem letních táborů, ještě 

mohou vybírat z téměř padesáti příměstských a dvou desítek pobytových táborů Střediska 

volného času Lužánky. Na táborech budou organizátoři dodržovat přísná hygienická 

opatření.  

     Letní tábory největšího a nejstaršího střediska volného času v Česku se mohou uskutečnit bez 

výjimek. Všechny pobytové tábory SVČ Lužánky splňují maximální počet účastníků, tedy do 

300 osob včetně vedoucích a dalších organizátorů, jak stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. 

Příměstské tábory nebyly legislativně upraveny. Organizátoři obou typů táborů budou dbát na 

přísné hygienické podmínky v souladu s Hygienicko-protiepidemickými opatřeními 

stanovenými  pro zajištění letní dětské rekreace 2020. 

     „V budovách, chatkách i na stanových táborech budeme pravidelně dezinfikovat společné 

prostory, zejména stravovací, tedy kuchyně a jídelny, a hygienické jako toalety a sprchy. Mezi 

turnusy chceme zachovat dostatečný časový prostor pro důkladný úklid a dezinfekci prostor. To 

může znamenat pro děti pozdější odpolední odjezd na tábor a dřívější dopolední návrat z tábora. 

Pro všechny tábory platí, že děti se letos nebudou moci podílet na přípravě stravy v žádné 

podobě. Na tábor nebudou mít přístup žádné další osoby mimo účastníků a personálu - zákaz 

návštěv. Podle aktuální epidemiologické situace budou omezené nebo vyloučené výlety, 

koupaliště a podobné aktivity. Přes všechna opatření se i letos budeme snažit udělat tábory pro 

děti co je nejhezčí, aby měly co nejlepší vzpomínky,“ popsal hygienická opatření na táborech 

ředitel SVČ Lužánky Jan Ondroušek. 

 

Staňte se přes léto záchranářem, kutilem, umělcem nebo hercem 

     Na letních táborech zbývají poslední volná místa. Rodiče mohou pro své děti vybírat 

z příměstských táborů, které SVČ Lužánky pořádají na deseti místech v Brně a okolí. Výběr je 

tematicky stále pestrý. Děti mohou strávit léto jako Tarzani na lanech v Lanovém centru PROUD 

Brno, užít si slávu jako herec na jevišti, umělec v ateliéru, kouzlit s nůžkami, se dřevem nebo 

textilem, naučit se základy první pomoci, sebeobrany, elektroniky nebo třeba hru na africké 

bubny. Své ratolesti mohou poslat i do přírody pod stan či do chatky. Léto se spoustou her, 

tancem, jógou, jako záchranáři nebo kutilové si užijí na Vysočině nebo pod zámkem ve Vranově 

nad Dyjí. 

     Chystají se i kurzy pro dospělé. Točení na hrnčířském kruhu, opracovávání pískovcových 

soch nebo lekce jógy. Rodiny s dětmi mohou také objevovat Brno se zábavnou mobilní aplikací 

LApka a hrou Žabovřesky tajuplné. S Lužánkami nemá nuda v Brně šanci! Poslední volná místa 

na táborech a přihlašování na kurzy najdou zájemci na webových stránkách luzanky.cz.  

https://lapka.luzanky.cz/home/list


 

 

Kontakt  

Jan Ondroušek, ředitel, zokej@luzanky.cz, 602 476 796 

Kristýna Kolibová, PR manažerka, kristyna.kolibova@luzanky.cz, 606 260 520 
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