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Tisková zpráva                                                                                                                                          Brno, 24. 11. 2022 

Zkraťte si čekání na Ježíška v Lužánkách 

 

Kde si vykoledujete mikulášskou nadílku? Vyrobíte ozdoby, věnce a dárky? Kde 
zažijete vánoční atmosféru, zvyky, zpívání a vystoupení? Lužánecká pracoviště na 
několika místech v Brně nabízí program pro rodiny s dětmi od první adventní neděle 
až do příchodu Ježíška. Letos si užijete dokonce Medové Vánoce a celý prosinec i o 
vánočních svátcích si můžete zabruslit na Kluzišti Lesná! 

 
 K Vánocům v Lužánkách odjakživa patří radost z tvoření a vlastního výrobku, který 
možná potěší i vaše nejbližší pod stromečkem. Sdílejte nadšení s námi v adventních 

dílnách až do 17. prosince! Navštívit můžete taky online lužánecký obchod z pohodlí 
domova. Balíčky s návody a materiálem na tvoření pro děti i dospělé najdete na 
obchod.luzanky.cz. 
 “Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč.” Jakou další znáte říkanku nebo 
písničku? Připravte si ji pro Mikuláše, čerta a anděla, které potkáte na lužáneckých 
pracovištích v Žabovřeskách a Bohunicích od 3. do 5. prosince. Těšit se můžete i na 
mikulášský turnaj Osadníci z Katanu. 
 Tradičně největší akce se chystá v lužáneckém pracovišti Lidická. Tentokrát se na 
Medových Vánocích seznámíte se světem včel přes povídání, ochutnávání medů, 
soutěžní kvíz, včelí produkty a výstavu včelařských pomůcek. Na programu budou i tvůrčí 
dílny jako odlévané a motané svíčky, medová kosmetika, zdobení perníčků, dekorace, 
zapékané sklo, hmyzí domečky, ozdoby z Poniklé nebo kovárna. Přijďte na Lidickou 50 v 
sobotu 17. prosince od 10 do 16 hodin! Akce se koná ve spolupráci s Veřejnou zelení 
města Brna a je součástí projektu Včely do Brna, který vzešel z participativního rozpočtu 
města Brna Dáme na vás. Více o akcích na luzanky.cz. 
 
 

Více informací 
Web, Lužánky Live, Facebook, Instagram 
 

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

Seznam všech vánočních akcí 
 

Dílny 

23. - 25. 11. Adventní věnec - balíček na doma / k vyzvednutí na Louce, Brno-Vinohrady 

https://www.luzanky.cz/zkratte-si-cekani-na-jeziska-2022
https://live.luzanky.cz/zkratte-si-cekani-na-jeziska-v-luzankach-3/
https://www.facebook.com/luzanky
https://www.instagram.com/svc_luzanky/?hl=cs
https://www.luzanky.cz/Vzdelavani/67636/BALICEK-Adventni-venec-balicek-na-doma
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25.  11. Adventní tvoření pro děti / Lata, Brno-Žabovřesky 
26. 11. Adventní věnce / Lata, Brno-Žabovřesky 
26. 11. Adventní věnce / Louka, Brno-Vinohrady 
26. 11. Adventní věnce pro děti s doprovodem rodiče / Louka, Brno-Vinohrady 
27. 11. Od Martina k adventu - tvořivá neděle / Lesná, Brno-sever 
2.-3. 12.  Skleněné šperky / Linka, Brno-Starý Lískovec 
3. 12.  Vánoční tvoření na Labyrintu - lucerny / Labyrint, Brno-Bohunice 
12. 12. Adventní dílna / Linka, Brno-Starý Lískovec 
17. 12.  Dárek na poslední chvíli / Lány, Brno-Bohunice 
17. 12.  Vánoční pečení perníčků na Labyrintu / Labyrint, Brno-Bohunice 
17. 12.  Vánoční divadelní dílnička / Labyrint, Brno-Bohunice 
17. 12.  Rozsviťte Vánoce / Liška, Bílovice nad Svitavou 
  

Mikuláš  
3. 12.Mikulášský turnaj v Osadnících z Katanu na Labyrintu / Labyrint, Brno-Bohunice 
4. 12. Mikuláš na Lánech / Lány, Brno-Bohunice 
5. 12.Zalátaný Mikuláš - Těšíme se nau / Lata, Brno-Žabovřesky 
5. 12.Mikuláš / Linka, Brno-Starý Lískovec 
 

Vystoupení 

1.12. Vánoční zvonění v Kohoutovicích / Brno-Kohoutovice 
12. 12. Předvánoční vystoupení kroužků / Linka, Brno-Starý Lískovec 
17. 12.Vánoční vystoupení tanečních a divadelních kroužků / Labyrint, Brno-Bohunice 
 
Něco navíc… 
26. 11.Swingový ples / Lidická, Brno-střed 
17. 12. Medové Vánoce / Lidická, Brno-střed 
23. 12. Betlémské světlo v bohunické kapličce / Brno-Bohunice 
Kluziště Lesná / u ZŠ Milénova, Brno-sever 
Tvořivé balíčky / online lužánecký e-shop 
 
 

https://www.luzanky.cz/Akce/67230/Adventni-tvoreni-pro-deti
https://www.luzanky.cz/Akce/67232/Adventni-vence
https://www.luzanky.cz/Vzdelavani/67634/Adventni-vence
https://www.luzanky.cz/Vzdelavani/67635/Adventni-vence-pro-rodice-s-detmi
https://www.luzanky.cz/Akce/67353/Od-Martina-k-adventu-tvoriva-nedele
http://bit.ly/3VamRJO
https://www.luzanky.cz/Akce/67642/Vanocni-tvoreni-na-Labyrintu-lucerny
https://www.luzanky.cz/Akce/67638/Adventni-dilna
https://www.luzanky.cz/Akce/67628/Darek-na-posledni-chvili
https://www.luzanky.cz/Akce/67680/Vanocni-peceni-pernicku-na-Labyrintu
https://www.luzanky.cz/Akce/67751/Vanocni-divadelni-dilnicka
https://www.luzanky.cz/Akce/67745/Rozsvitte-si-Vanoce!
https://www.luzanky.cz/Akce/67601/Mikulassky-turnaj-v-Osadnicich-z-Katanu-na-Labyrin
https://www.luzanky.cz/Akce?velikost_tabulky=60&hledat=na%20l%C3%A1nech
https://www.luzanky.cz/Akce/67570/Zalatany-Mikulas-Tesime-se-na
https://linka.luzanky.cz/Akce?razeni=2&hledat=Mikul%C3%A1%C5%A1
https://www.luzanky.cz/Akce/67578/Vanocni-zvoneni-v-Kohoutovicich
https://www.luzanky.cz/Akce/67637/Predvanocni-vystoupeni-krouzku
https://www.luzanky.cz/Akce/67657/Vanocni-vystoupeni-divadelnich-a-tanecnich-krouzku
https://www.luzanky.cz/Akce/67355/Swingovy-ples
https://www.luzanky.cz/Akce/67629/Medove-vanoce-v-Luzankach-(1)
https://www.luzanky.cz/Akce/67577/Betlemske-svetlo-v-bohunicke-kaplicce
https://kluziste.luzanky.cz/
https://obchod.luzanky.cz/vsechny-produkty
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