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Symbolická míľa od malých i veľkých pre svoju mamu, starú mamu, krstnú 
mamu i mamu svojich detí, jednoducho pre každú mamu. V sobotu 7. mája 
2011 sa uskutoční podujatie Míľa pre mamu. Zábavné popoludnie pre rodiny 
s deťmi organizuje Únia materských centier ako 8. ročník najväčšej oslavy 
Dňa matiek na Slovensku v spolupráci so svojimi členmi a sympatizantmi. 

www.mamaaja.sk

Míľa pre mamu 2011
Pozvánky na podujatie Míľa pre mamu

Materské centrum Nováčik, Nováky pripra-
vilo bohatý program. Tešiť sa môžete na taneč-
né a hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ v  Nová-
koch, tanečné predstavenie detičiek z materskej 
škôlky, malé darčeky,  hry a zábavu na ihrisku 
i na kozmetický kútik pre mamičky. 

Materské centrum Dupajda, Nižná na Ora-
ve počas podujatia ponúkne balónovú show, 
pantomímu, maľovanie na tvár, skákacie atrak-
cie, vystúpenia tanečných skupín, tancovačku so 
živou kapelkou a na záver lampiónový sprievod. 

Materské centrum Nevedko, Ružomberok 
chystá príjemné popoludnie pre celú rodinu ako 
jedinečnú akciu v  meste s kultúrnym progra-
mom, súťažami i odmenami pre deti. 

Materské centrum Slniečko, Prievidza pod 
záštitou mesta pozýva na Námestie slobody 
v  čase od 15.00 do 18.00 hod. Pripravené je 
Divadielko na doskách, prezentácia rôznych 
organizácií pre deti, súťaže a hry na Míľovom 
chodníku, maľovanie na tvár, rozprávkové po-
stavičky i tombola o zaujímavé ceny. 

Materské centrum Trpaslíkovo, Valaská 
Belá a OS Sebedružka pozývajú všetky mamy, 
babky, tatov, dedkov a  ostatných obyvateľov 
na rodinné podujatie pri príležitosti osláv Dňa 
matiek. Začiatok registrácie je o  15.30 hod. 
pred budovou pošty. Odtiaľ o  16.00 povedie 
symbolická míľa na školské ihrisko, kde bude 
prebiehať ďalší program. 

Materské centrum Medulienka, Levice 
má v programe vystúpenie detí z materského 
centra, tradičnú Míľu pre mamu, divadielko, 
remeselné trhy, tvorivé dielne, skákací hrad 
a trampolínu. 

Materské centrum Gašparko, Nová Baňa 
v tomto roku odštartuje Míľu pre mamu po štvr-
týkrát. Podujatie pre rodiny s deťmi sa koná od 
15.00 hod. do 18.00 hodiny. Trasa povedie tak 
ako vlani, t. j. od MC na Nábrežnej ulici cez síd-
lisko a späť. Sprievodný program bude prebiehať 
v Detskom svete, na ihrisku pri MC Gašparko. 
O 15.00 hod. bude otvorenie podujatia a vystú-
penie „Aladinova zázračná lampa“ – Divadlo bez 
opony. O 15.45 hod. bude registrácia účastníkov 
míle (priebežná) a o 16.00 hod. slávnostný štart. 
O 17.15 hod. sa bude losovať tombola. Pripra-
vené sú aj tvorivé dielne pre deti, skákací hrad, 
líčenie pre mamičky, predaj občerstvenia. Tom-
bolové lístky o zaujímavé ceny budeme predávať 
počas podujatia. Každý účastník Míle pre mamu 
dostane milé darčeky od celoslovenských, ale i 
lokálnych sponzorov podujatia. Ak máte záujem 
podporiť toto podujatie a pomôcť pri jeho orga-
nizovaní, alebo chcete prispieť fi nančne, prípad-
ne sponzorovaním tomboly, budeme veľmi radi, 
ak sa nám ozvete na mcgasparko@gmail.com.

Materské centrum MAMA klub v Seredi po 
prvýkrát pozýva všetkých malých aj veľkých na 
veľkolepú oslavu Dňa matiek od 15.00 do 18.00 
hod. v kine Nová Sereď. Môžete sa tešiť na hud-
bu, tanec, detské vystúpenia a  neodmysliteľnú 
míľovú prechádzku. 

Materské centrum Kvietok, Rohož-
ník od 15.00 do 18.00 ponúka v progra-
me tanečné a  spevácke vystúpenia skupín 
pôsobiacich v  Rohožníku a  okolí, napr. 
Mažoretky so Sološnice, speváčku Lauru 
Blechovú, tanečné vystúpenie Dominiky 
Danihelovej s partnerom, tanečnú skupi-
nu Saltatrix, divadelné vystúpenie skupiny 
Bazalienka, súťaže pre  deti,  maľovanie na 
tvár, tombolu, Avon stánok, Sunar stánok 
i atrakcie ako skákací hrad či trampolínu. 

Únia materských centier pozýva v Bra-
tislave všetkých návštevníkov na Námestie 
Eurovea Galleria. Podujatie sa uskutoční 
v čase od 13.00 do 16.00 hod. Trasa povedie 
po nábreží Dunaja. Pod moderátorskou tak-
tovkou Klaudie Guzovej a Karola Csina vy-
stúpi „Milo Suchomel BAND“, Mirka Part-
lová, Monika Bagárová a  ďalší malí i  veľkí 
umelci. Pripravený je interaktívny hudobný 
program pre deti i rodičov – predovšetkým 
pre mamičky. Zaujímavou novinkou budú 
tzv. „míľové preukazy“ s fotkou, ktoré do-
stane každý registrovaný účastník za uve-
denie svojej e-mailovej adresy. Bratislavské 
materské centrá budú ponúkať vo svojich 
stánkoch rôzne súťaže, hry pre deti, maľo-
vanie na tvár i prezentáciu svojej činnosti. 

Každý mimobratislavský registrovaný účastník, ktorý uvedie v registračnom hárku 

svoju e-mailovú adresu, získa poukaz na 10 % zľavu na fotodarčeky v ZOO Bratislava 

a ZOO Bojnice. Bratislavskí účastníci môžu získať tzv. „míľový preukaz“ so svojou 

fotkou na pamiatku. Všetci budú zároveň zaradení do mailinglistu portálu kedykam.

sk ako aj Únie materských centier a materského či rodinného centra v obci/meste, 

v ktorom prešli Míľu pre mamu.

Únia materských centier vyjadruje špeciálne poďakovanie nielen za podporu, ale 

aj za skvelú spoluprácu generálnym partnerom podujatia Míľa pre mamu – 

spoločnosti TIPOS, Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni, hlavnému 

partnerovi – spoločnosti Palma a partnerovi pitného režimu – spoločnosti Vodax. 

Úprimné poďakovanie za šírenie krásnej myšlienky o oslave Dňa matiek vyjadruje 

Únia materských centier aj svojim mediálnym partnerom – webovému portálu 

www.kedykam.sk a www.rodinka.sk, rádiu Jemné Melódie a časopisu MAMA a ja. 

Zoznam miest a obcí, kde sa uskutoční Míľa pre mamu nájdete na 

www.materskecentra.sk. 


