Dvojnásobná oslava Prešporkova
V piatok 9. septembra sme mali dôvody na radosť a oslavu hneď dva. Po prvé sme sa tešili,
že otvárame už siedmu sezónu nášho rodinného centra Prešporkovo a po druhé sme vítali
našich priaznivcov a vzácnych hostí v zrekonštruovaných priestoroch.
Priestory Prešporkova boli otvorené pani starostkou Táňou Rosovou, ktorá prestrihla „lízatkovskú“ pásku za
asistencie Kristínky a Veroniky, detí našich členiek. Tento slávnostný akt ešte umocnili fanfáry z lesného
roha talentovaného ocka a akcia sa mohla naplno rozbehnúť.
Hostia si postupne poprezerali vstupnú halu, ktorej farebná podlaha presvetlila, zútulnila priestory a vstup
do centra zapôsobil hrejivým výberom farieb, ktoré sú v súlade s detským veselým svetom. Kuchynka láka
pripraviť si čaj alebo kávu, prípadne nakŕmiť malého drobca.
Celá rekonštrukcia vstupných priestorov a kuchynky mohla byť realizovaná vďaka dobrovoľníkom, ktorí
venovali nezištne 200 hodín zo svojho času, aby sa deti a rodiny zo Starého Mesta mohli tešiť z krásnych
priestorov. Finančne projekt rekonštrukcie podporil Fond Táne Rosovej a občianske združenie Rodinné
centrum Prešporkovo. K vynoveniu a skrášleniu prešporkovského interiéru prispela tiež Nadácia Poštovej
banky, ktorá nám darovala nábytok.
Medzi hostí zavítali aj Soňa Holíková z Únie materských centier, poslanci miestneho zastupiteľstva Mário
Ležovič a Halka Ležovičová, krstná mama Prešporkova, ktorá stála pri Prešporkove od samého začiatku.
S nostalgiou si zaspomínala na časy, kedy sa stretávala s Katkou Králikovou, jednou zo zakladateliek
a hľadali pre Prešporkovo vhodné priestory.

Mamičky z Prešporkova a z Klubu nepočujúcich rodičov v Prešporkove pripravili veľmi chutné sladké a slané
dobroty, ktoré zmizli už za pár minút z nachystaných stolov. Niet divu, deti sa pri hre naozaj dobre bavili
a spaľovali kalórie a dospelí si mohli chvíľu vydýchnuť a podebatovať. A aj vizuálne sa im nedalo odolať.
Atmosféra v herniach bola príjemná a účastníkov, ktorí sa prišli pozrieť na divadielko „O psíčkovi
a mačičke“ prišlo tak akurát, aby sa vošli do herne. Obľúbenú rozprávku z pera Karla Čapka, v podaní
študentiek DF JAMU Denisy Gálovej a Ivice Tichej, si vychutnali všetky deti. Na záver si mohli i oni vyskúšať
masky psíčka a mačičky.
Diskusné kluby mamičiek, ockov trvali ešte nejakú tú hodinku, kým sa do teplého septembrového večera
všetci rozišli domov a vstrebávali do seba atmosféru prešporkovského rodinného popoludnia, prvého
v novej, siedmej sezóne. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri nasledujúcich podujatiach pre rodiny Starého
Mesta.
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