Ďakovný koncert ku Dňu otcov rozospieval Detvu
Detva, 16. júna 2013 - V predvečer Dňa otcov 15. júna sa prírodný amfiteáter v Detve zaplnil
návštevníkmi Ďakovného koncertu pre dobrých otcov. S netradičným cieľom verejne oceniť dobrých
otcov a poďakovať im za ich starostlivosť a lásku pri príležitosti ich sviatku ho pripravili spoločnosť
Profitmedia a Centrum Slniečko. Záštitu prevzali primátor Detvy Ján Šufliarský a podpredsedníčka
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucia Faltinová. Výťažok
podujatia podporil Detskú linku záchrany 0800 12 12 12.
Samotnému pestrému koncertnému maratónu predchádzalo zábavné popoludnie pre rodičov s
deťmi a tvorivé dielne. Pod stánkami nechýbali darčekové predmety pre dobrých otcov a dobrých
starých otcov. Dobrú náladu a sobotňajšiu pohodu dotvorilo nádherné počasie.
Primátor Detvy Ján Šufliarský privítal prítomných slovami: „Zišli sme sa tu, aby sme si pripomenuli a
vyzdvihli úlohu otca v rodine. Verím, že toto krásne podujatie bude aj v budúcnosti tvoriť súčasť
detvianskeho Kultúrneho leta.“
Ďakovné podujatie finančne a osobne podporil aj europoslanec Eduard Kukan: „Deň matiek tu máme
od nepamäti, lebo matka je matka. Ale aby sa i matky mali lepšie, treba si uctiť i otcov.“ Vyzdvihol
nezištnú prácu organizátorov koncertu, ktorí sa dlhodobo a systematicky venujú obetiam domáceho
násilia a tým, ktorí ľudskú pomoc akútne potrebujú.
Riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová v skratke predstavila aktivity a projekty, ktorými ich
nezisková organizácia už 13 rokov zmierňuje ťažké osudy týraných detí a skrytých obetí domáceho
násilia. „O tom, že je medzi ľuďmi veľa násilia, netreba hovoriť. Všetky naše podporné programy a
činnosti nájdete na našej webovej stránke. Som rada, že ľudia, ktorí pomáhajú, tu dnes s nami sú a
veľmi im za všetko ďakujem,“ uviedla.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci pilotného ročníka preventívneho projektu domáceho násilia a
týrania detí so symbolickým názvom Slovensko potrebuje dobrých otcov, ktorého iniciátorom je
spoločnosť Profitmedia. Jej riaditeľka Silvia Struhárová vyslovila nádej, že sa zo srdca Slovenska Detvy postupne jeho posolstvo rozšíri do všetkých kútov našej krajiny. Svojimi hudobnými a
tanečnými vystúpeniami to v predvečer Dňa otcov sugestívne podporili - Štefan Itcho Pčelár, Anna
Veselovská, Michal Chrenko s kapelou, FS Ratolesť, Brigita, Andy Ďurica, Traja a Crazy Rock. Po
vyhlásení bohatej tomboly dala rockovú bodku za jedinečným 6-hodinovým ďakovným podujatím
skupina AYA a ich legendárna pieseň Malý princ.

