ПРОШЛОГ ПОНЕДЕЉКА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ „БРЕЗА"

Приредба Икароваца и за Икаровце
У хали „Бреза", у понедељак поподне, кошаркаши КК „Икар" организовали су демонстративни
тренинг свог рада, а потом им је Деда Мраз поделио поклон пакете за Нову годину
На завршетку своје радне гознић Томић.
нуо се Рудник и флотација „РуДиректор Илић рекао је, по
дине млади кошаркаши КК „Икар"
дник" ДОО.
својим
„Бреза"
завршетку
приредбе, између
са
хали
понесу
тренерима у Спору
Наиме, у
осталог и следеће:
тској хали „Бреза" одржали задељак били су Дарко ВукобратоОво је једно од наших највршни, демонстративни тренинг.
вић, директор и сувласник компа-

Показивали су шта су све научили, па иако хала није била отворена за публику, у њој се нашло

подоста гледалаца.

Кошаркашки клуб „Икар" постао је популаран и јединствен
још од прошле године, када се за
његове организаторе и полазнике
сазнало и изван граница наше
земље.
Наиме, кошаркаши КК „Икар"
су деца са посебним потребама.
За насмејан, леп, радостан и
весео завршетак ове радне и
успешне тренерске године побри-
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није Соп1адо, Ацо Илић. директор
и Дубравка Познић Томић, саветник за пословну комуникацију.
По завршетку тренинга у халу
је ушетао Деда Мраз, који је
помало гегао, изазиваЈући малишане на дружење, а потом им делио не пакетиће, већ повеће кесе
са поклонима.
Спремили смо за ове малишане тридесет осам поклон пакета, с тим што смо водили
рачуна да се у њима напази што
више слаткиша, на уштрб играчака, рекла нам је Дубравка По-
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дражих активности. Када смо пре
неког времена упознали господина Бегенишића, обећали смо
да ћемо доћи на један од његових
тренинга. Зато смо данас овде и
сјајна је прилика да обрадујемо
малишане из КК „Икар". Ове активности нису саставни део нашег
маркетинга, већ имају за циљ да
ширу јавност усмере на децу са
посебним потребама и допринесу
њиховој социјализацији.

Љ. Јовановић

