
 

Zachraňujeme svet? 
Občas človeka zasiahne taký impulz, že musí ZACHRÁNIŤ SVET!!! Neuveriteľná scéna ľudí, ktorí 
utekajú pred vojnou sa vám premieta pred očami ako film, ktorý ste inokedy pozerali z 
pohodlia tapacírovanej sedačky v cinemax s pukancami v ruke. Už sme si zvykli na to, že si 
človek sadne na hodinku dve a pozrie si film, ako zachráňte vojaka Ryana alebo niečo z 
MARVEL produkcie, kde sa vždy nájde “hrdina”, ktorý zasiahne a svet zachráni.  

Zrazu sa valia ľudia, deti, starí ľudia na vozíku s kuframi so zúfalstvom v očiach a nie je to film. 
Vo vás sa aktivujú všetky superschopnosti a pomáhate. Zo začiatku ste ako SUPERMAN, ktorý 
prišiel aby “zachránil svet”. Po štyroch dňoch sedíte na europalete pri vyložených kufroch, 
plienkach a detskom oblečení na pokraji svojich síl a uvedomíte si, že svet sa nedá zachrániť. 
Minimálne vám na to nestačia sily. Desaťtisíce ľudí prúdia oproti vám a stávajú sa odrazom 
vašich myšlienok o zbytku spravodlivosti v tomto svete. Je to ako nekonečný pásový dopravník, 
z ktorého padajú výrobky do veľkého zberného koša. Svet sa točí, zlo rastie a vy sa len 
bezmocne dívate na dôsledky, ktoré to prináša. Nájde sa niekto vôbec, kto zachráni tento svet?  

Napriek tomu verím, že raz príde SUPERMAN ktorý to vyrieši raz a navždy  

Dovtedy sa musíme uspokojiť so štatútom “dočasnej intervenčnej pomoci” zmierňovať bolesť 
a zúfalstvo, ktoré sa okolo nás šíri. Nič viac nedokážeme a na nič viac asi nám sily nestačia. 
Niekto povedal, že “Kto zachráni jedného, ten zachráni celý svet”. 

Možno ani nejde nakoniec len o nich, ale aj o nás.  

Možno len dnes priniesť trochu empatie alebo radosti tam, kde chýbala a možno len trochu 
“chleba” alebo vľúdne slovo a svet je krajším miestom, v ktorom sa trochu lepšie žije.  

Počas služby na hranici sme stretli zopár SUPER HRDINOV, ktorí prišli vo voľnom čase, bez 
nároku na odmenu a bez zábran, aby urobili aspoň to, čo bolo v ich silách aj napriek tomu, že 
svet sa zachrániť nepodarilo, ale deň bol o niečo krajším miestom minimálne pre niektorých.  

Ďakujeme, že sme vás stretli!!! A to je len zlomok toho, čo sme videli a koho sme stretli… 

Neskutočne veľkú koordinátorskú prácu urobil Janko Šolc so svojim tímom ako dokázal spájať 
ľudí zo všetkých organizácií za jediným cieľom. Daniel Presecan ktorý svojimi úžasnými 
schopnosťami dokázal koordinovať plynúce davy a robiť im výborný suport… Fero Tóth a Milan 
Šurman ktorý prepožičal svoje ruky na službu v tábore. Taktiež riaditeľ ADRY Stano Bielik a 
Jana Bazalová Vašečková, Marek Marťák a ďalší, ktorí sa aspoň pokúsili… ďakujeme za 

spoluprácu a ideme ďalej…  

Pomáhajte spolu s nami.  

„S človekom v živote najviac zamávajú dve veci – keď je v nebezpečenstve a keď ho niekto 
zachráni.“ — Ava Dellaira 
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