
KVIETOK PRE MAMU 
 
 
 „ Kvietok pre mamu „ bol názov programu, ktorý  pripravilo Centrum voľného času – Trend, 
Detva pri príležitosti  Medzinárodného dňa žien.  
9.3.2012 o 17,00 sa postupne začala zapĺňať „ na prasknutie“ pekne vyzdobená tanečná sála 
Centra voľného času mamičkami, starými mamkami, ale aj oteckami, ktorí sa prišli pozrieť na 
svoje deťúrence účinkujúce v programe. Program bol naozaj pestrý, ako kytica farebných 
kvietkov...veď v ňom účinkovalo množstvo záujmových krúžkov, ktoré pracujú v Centre 
voľného času pod vedením trénerov a vedúcich s dlhoročnými skúsenosťami. 
Hneď v úvode sa v pekných zelených tričkách  predstavili maminky  spolu so svojimi 
drobnými ratolesťami, ktoré navštevujú záujmový krúžok VESELÉ ŽABKY, určený pre 
rodičov na rodičovskej dovolenke. Ich tanečno-pohybové pásmo doplnené riekankami zožalo 
veľký úspech, a vytvorilo tak skvelú atmosféru. Ďalšími „ hviezdami „ boli deti z tanečného 
krúžku ČOKOLÁDKY, ktoré to rozprúdili v rytmoch najhranejšieho hitu Fan rádia. Potom 
nasledovala ľudová kytička  krásnych piesní a tancov našich folklórnych tanečných krúžkov. 
Od najmenších TANCUJÚCICH DROBCOV, ktorí krásne uspinkali svoje malá bábiky, cez 
o niečo starších tanečníkov z krúžku RATOLIESTKY, ktorí zožali potlesk s tančekom „ Na 
Aničku „.  Ľudový blok uzavreli s choreografiou „ Mala som frajera „ deti z PRÍPRAVKY 
DFS Ratolesť. Príjemným spestrením nášho programu bolo  zahrané divadielko výtvarného 
krúžku MACHUĽKOVIA, títo sa rozhodli vymeniť štetce za papierové bábiky, ktoré si sami 
vytvorili pre hru „  O zakliatej princeznej „. Pri hudobnom podklade sa nám odprezentovali aj 
deti navštevujúce krúžok KARATE a ukázali nám niečo z tohto bojového umenia. Potom sa 
už celý program niesol v tanečnom štýle Disko a Hip hop, kde sa nám postupne v sále 
striedali ROZTLIESKÁVAČKY, PRÍPRAVKA HIP HOP a TS  STINGS. 
Po vystúpení nasledovala pre deti zaslúžená odmena v podobe drobného občerstvenia, 
a velikánskej pochvaly od maminiek a oteckov. 
V takmer rodinnej atmosfére nášho zariadenia sa program skončil s veľmi priaznivou 
odozvou, čo nás pracovníkov tohto zariadenia nesmierne teší.  
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