
OBLEČ SI SVOJE DIEŤA – už 2. júla 2017 

Milí priatelia! 

Termín letného tábora pre deti z chudobných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti sa 

nezadržateľne blíži. Viacerí z Vás mi tlmočili svoju vôľu a ochotu pomôcť nám a deťom. Tu 

je môj nesmelý návrh a zároveň prosba: 

Deti prichádzajú do tábora v slušnom a čistom oblečení, žiaľ, často je na hranici životnosti, v 

žalostnom stave a jeho množstvo je absolútne nedostatočné. Z domu si prinesú prakticky 

všetko oblečenie a ani nepretržitá prevádzka pracovne nedokáže vyriešiť jeho nedostatok. Aj 

tentokrát chceme kúpiť deťom oblečenie a obuv namieru, aby nemuseli chodiť v obnosenom 

šatstve, oblečení po starších súrodencoch a cudzích deťoch. 

V nedeľu, 2. júla, o 12:00 hodine sa všetci, ktorí sú ochotní pomôcť, stretávame na 

parkovisku pred Hypermarketom Tesco Extra v Banskej Bystrici. Odtiaľto sa presunieme 

do tábora v Tajove, kde do svojich aut naložíme deti a spolu s nimi sa vrátime do 

hypermarketu, kde deťom kúpime nové oblečenie a obuv. Obchod je na našu akciu pripravený 

tovarovými zásobami aj personálne. Pred akciou predzásobí predajňu veľkým množstvom 

oblečenia a obuvi podľa našich údajov o konfekčných veľkostiach a veľkostiach obuvi našich 

detí. V predajni bude vyčlenený personál a pokladne špeciálne pre nás. V prípade potreby 

(nedostatku tovaru potrebnej veľkosti) je možné dokúpiť deťom oblečenie či obuv aj v iných 

predajniach podľa vlastného uváženia. Predpokladaný čas skončenia akcie je približne 

o 16:00 hodine. 

Počet detí, ktoré ste ochotní obliecť, záleží od Vašich finančných možností. Či oblečiete 

jedno, dve alebo tri deti nie je podstatné. Každé oblečené dieťa je pre nás obrovská pomoc, 

nehovoriac o pocitoch a šťastí samotných detí, ktoré Vám to dajú určite najavo. Oblečenie a 

obutie jedného dieťaťa, podľa našich skúseností, vychádza v priemere na 150 eur. 

Milí priatelia, ak máte záujem pridať sa k nám, budeme nesmierne radi! Prosím, dajte nám 

vedieť (na email herman@markiza.sk), či s Vami môžeme rátať a koľko detí by bolo vo 

Vašich silách obliecť. 

Tajne dúfame a želáme si, aby sme nemuseli, ako roky predtým, vyberať najchudobnejšie deti 

z najchudobnejších a aby sa nám podarilo, rovnako, ako minulý rok, dopriať nové oblečenie 

všetkým deťom z tábora. 

Ďakujem Vám za seba, aj za deti! 

S úctou a pokorou Patrik Herman 

 


