KURZY A PODUJATIA POČAS JÚLA A AUGUSTA 2011
Pondelňajšie dopoludnia s kurzom „Cvičenia pre deti na fitloptách“ sa tešili záujmu a mamičky uvítali
možnosť zacvičiť si so svojimi drobcami počas letných dní.
Veselé šantenie, pre deti od 3 rokov, ponúkalo Prešporkovo v rovnaký deň popoludní a hodiny vedené
lektorkou Monikou Šútorovou pobavili najmä malé slečny, ale kreácie dievčatiek pri moderných
pesničkách pre deti, rozveselili aj ich rodičov.
Na „Letné stretnutia s folklórom“ si prišli detičky pripomenúť ľudovú hudbu, lektorky Lenku
Černákovú a Valiku Knapovú, z mimoriadne úspešného „Minifoklóru“ veselo si zatancovali a zaspievali.
Tento kurz beží i vďaka grantu od Nadačného fondu ČSOB finančnej skupiny v Nadácii Pontis „Folklór pre
najmenších -Minifolklór”.
Naša členka, lektorka Pilates MIX, Zuzka Woleková, viedla cvičenia na precvičenie a spevnenia celého
tela, i počas leta. O kurz je záujem už od začiatku a po prvý krát sa hodín zúčastňujú okrem mamičiek
i ockovia.
V auguste sme sa mohli bližšie zoznámiť so svetom nepočujúcich, ale najmä zvieratiek v niekoľko
dňovom cykle „Letné dni so zvieratkami“, v ktorom Denisa Gálová, priblížila deťom základné posunky
pre zvieratá z farmy, zoo alebo lesa. Okrem toho účastníci tvorili masky zvieratiek, maľovali alebo
navštívili múzeum. Cyklus bol súčasťou projektu Encyklopédia zvierat v slovenskom posunkovom jazyku,
podporený Magistrátom hl. mesta Bratislava.

REKONŠTRUKCIA VSTUPNEJ HALY A KUCHYNKY
V auguste 2011 bola zavŕšená „prerábka“ podlahy vstupnej haly a kuchynky, plánovaná od marca
tohto roku.
Celkový projekt obnovenia Prešporkova znamenal čas strávený prípravami, realizáciou
a upratovaním priestorov. Počas celého projektu spolupracovalo okolo 20 rodín z radov členiek,
sympatizantiek a priaznivcov RC Prešporkova.
Na rekonštrukčné práce prispela pani starostka MČ Staré Mesto, prostredníctvom daru 1330 eur
z Fondu Táne Rosovej v Komunitnej nadácii Bratislava. Občianske združenie Rodinné centrum
Prešporkovo sa podieľalo sumou cca 800 eur.
Rekonštrukcia v číslach:
6 mesiacov plánovania
2 týždne prípravy
2 týždne realizácia
3 týždne upratovanie
200 hodín našej dobrovoľníckej práce
cca 20 zapojených rodín
600 kg vynosených kachličiek našimi manželmi
okolo 100 kg vynesenia rôzneho materiálu

NÁBYTOK OD NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
Ďalšou skvelou novinkou v Prešporkove, sú nové skrinky, skrine, pracovný stôl a kancelárske stoličky,
ktoré sme získali vďaka Nadácii Poštovej banky. S pomocou dobrovoľníkov z radov našich manželov a
priaznivcov Prešporkova sme mohli previezť nábytok a umiestniť ho v centre. Zútulnili sme tak herne a
máme ďalší priestor na odkladanie športových pomôcok, hračiek a pomôcok.

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI svojím časom, prácou, ale najmä:
 RODINÁM Lenky Černákovej, Denisy Gálovej, Valiky Knapovej,
 RODINÁM Radky Gajancovej, Soni Majorošovej a Zuzky Wolekovej ,
 aktívnym mamičkám a ockom z Klubu nepočujúcich rodičov,
 Martinke Pozdechovej, Zorke Trnkovej a jej otcovi, Diane Zuzákovej
A VŠETKÝM TÝM, KTORÍ NÁS PODPOROVALI A PODPORUJÚ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM.
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