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DNI PETRŽALKY

Na palube

Dni Petržalky vyvrcholili 16. júna
záverečným happeningom
Na palube jednorožca aj v areáli
Auparku a v Sade Janka Kráľa.

jednorožca
P

rojekt realizovalo občianske združenie Moonlight
camp, ktoré sa orientuje na
inkluzívne vzdelávanie detí.
Dvadsať detí absolvovalo počas februára až júna a 20 lekcií kurzu herectva a kurzu Prvej pomoci. Súčasťou prvého
bola aj návšteva divadelného
predstavenia a beseda s hercom Robom Halákom, či exkurzia v zákulisí divadla. Lektor kurzu Marcel Nemec si na
spoluprácu prizval doc. Svetlanu Waradzinovú z VŠMU.
Deti z kurzu Prvej pomoci s
lektorom Erikom Ráczom absolvovali exkurziu na hasičskej
stanici, ukážky prác kynológov
a tiež navštívili plaváreň.
Počas záverečného happeningu mali deti jedinečnú šancu a možnosť zúročiť naučené,
prvým verejným vystúpením
„zložili“ záverečnú skúšku a
stali sa prvými absolventmi.
Zvládli to bravúrne a hrdí na
nich boli nielen ich rodičia. Z
rúk starostu Petržalky V. Bajana si prevzali diplom o absolvovaní kurzu.
Ojedinelý rodinný event
odštartoval registráciou detí,
ktoré mali chuť počas dňa absolvovať 12 stanovíšť v Sade
Janka Kráľa s atraktívnymi

súťažami a ukážkami techniky. Po pridelení hracej karty,
do ktorej zbierali pečiatky za
úspešné zvládnutie pripravených súťaží a úloh, vyštartovali
na jednotlivé stanovištia, ktoré boli pripravené s vysokou
profesionalitou a láskou. Na
stanovištiach odprezentovali
svoju prácu či techniku aj Polícia SR, Hasičský a záchranný
zbor SR, konkrétne Hasičská
stanica Bratislava-Petržalka,
Horská záchranná služba z
Malej Fatry, Slovenský Červený kríž, Bratislavská kynologická záchranná brigáda,
Vnímavé hračky, Úsmev ako
dar, Hniezdo záchrany, Orbis
institute, Športové turnaje.sk,
MŠ Lietavská a v neposlednom rade aj VÚ z Levíc.
Súťaže boli naozaj pestré
– od maľovania na chodník,
vyrábania vlastnej elektriny,
rôzne športové a dokonca aj
adrenalínové disciplíny. Na
svoje si prišli deti každého
veku. Najmladší registrovaný
účastník mal jeden rok a najstarší šestnásť. Spolu sa registrovalo viac ako 450 detí. Nie
všetci mali chuť súťažiť, preto
si vybrali len niektoré zo stanovíšť, no vo veľkej miere
využívali sprievodné atrakcie -

skákacie hrady, bubnovú školu, fotenie a héliové balóniky.
Mnohí si nenechali ujsť ukážku simulovanej záchrannej akcie, či showprogram Vojenskej
hudby Ozbrojených síl SR a
Čestnej stráže Ozbrojených
síl SR.
Na pódiu sa vystriedalo
120 detských umelcov a hostí. Program otvorili neopakovateľným vystúpením deti
z MŠ Lietavká a ZUŠ Prokoﬁevova. Moderátori vyspovedali reprezentantov každého
stanovišťa, nasledovalo vystúpenie majsteriek sveta v
hip-hopovom tanci D-ladies.
Program pokračoval nie menej úspešnými deťmi z Tanečného štúdia ASSOS NELUX
BRATISLAVA a SZUŠ ART
PEGAS. Na záver celej akcie
Eňa Podzámska vyžrebovala
zo všetkých detí, ktoré svoje
hracie karty odovzdali opečiatkované, atraktívne ceny
od našich partnerov. Hlavnou
cenou bol 10-dňový pobyt pre
dieťa od 6 do 16 rokov v letnom tábore vo Vysokých Tatrách s kurzom herectva,
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa na tomto projekte akýmkoľvek spôsobom podieľali a
je nám cťou konštatovať, že sa
spolu stretneme aj v roku 2013
- Na palube jednorožca II.
Marcel Nemec – Moonlight
camp)
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