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Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milé deti 
básnik by povedal, že ľudský život je krehký ako odkvitnutá púpava vo vetre. Keď 

zafúka silný vietor máme taký dojem, že nám odveje všetko čo je nám vzácne a náš život sa 
skončí. Príroda si nevyberá. Je krásna, ale neosobná a nezainteresovaná. Človek je iný. Je 
obdarený súcitom, láskavosťou, empatiou a tým aj schopnosťou meniť svet. 

Deti a rodiny, ktorým život nadelil ťažkú skúšku v podobe rakoviny, sa často cítia ako 
tie púpavy vo vetre: nechránené a vydané na milosť a nemilosť osudu. Niekto okolo takejto 
púpavy prejde bez zamyslenia, hľadiac len na svoje „problémy“ a niekto sa pozastaví 
a poľutuje púpavu. Sú však ľudia, ktorý neváhajú otvoriť náruč a ochrániť krehké stvorenie.  

Každé jedno dieťa ja hodné ochrany a lásky. A každý človek má v sebe lásku na 
rozdávanie, ktorá dokáže liečiť. Študenti z gymnázia Milana Rúfusa, pod vedením pani 
profesorky Zuzany Kohútovej, dokázali túto lásku v sebe nájsť a potešiť krásnym vianočným 
divadelným predstavením deti liečené na rakovinu.   

Chceli by sme Vám, pedagógom, vyjadriť veľkú vďaku za to že udržiavate v našich 
deťoch súcit s trpiacimi a že ich vediete k aktívnemu angažovaniu sa vo svete, v ktorom len 
skutočné hodnoty a sila ľudského odhodlania dokáže vzbudiť nádej.  

Chceli by sme sa poďakovať aj Vám, milí študenti, že ste nezabudli na vašich 
rovesníkov a prišli im odovzdať to najcennejšie čo vo vás je: schopnosť vyčariť úsmev, 
pobaviť a hlavne odpútať od myšlienok na chorobu.  

Pevne veríme, že práve ľudia ako vy budú pre našu spoločnosť žiarivým príkladom 
ako robiť náš svet krajším a lepším miestom, nie len pre život bez starostí, ale hlavne pre 
život v ťažkých chvíľach.  

V mene všetkých detí Vám s celého srdca ďakujeme a prajeme Vám veľa pevného 
zdravia a odhodlanie vo vašej činnosti pokračovať. 

 
S pozdravom 
 
      Mgr. Ľuboš Moravčík 
       OZ Svetielko nádeje 
 


