
Prešov 19.3.2013  

Ahoj Jakub!  

V úvode môjho listu Ťa srdečne pozdravujem. Často spomínam na zimu, 
keď sme sa zabávali na svahu so snehom. To bola paráda! Teraz sa 
všetok sneh topí, ale ani mi to nie je ľúto, lebo onedlho tu je leto a s ním 
prázdniny. A sneh premenený na vodu nám znovu poslúži!  

Vlastne tá voda je úžasná vec. Zdá sa, že je všade naokolo, buď v 
podobe kvapaliny, ľadu, snehu, dažďa, pary. Môžeme sa s ňou zabávať či 
už v zime na svahu, alebo v lete pri mori. Ale aké by to bolo bez nej? 
Bez vody by nám nechýbala iba zábava, bez nej by  
neexistoval život na našej planéte. Veď pokrýva % zemského povrchu a 
tvorí až 70% ľudského tela.  

Voda je jednou z podmienok života pre všetko živé - rastliny, živočíchy 
ale aj ľudí. Aj keď sa zdá, že je všade naokolo, pravda je iná. Vedel si, 
že aj v 21.storočí nemá jedna miliarda I'udí prístup k čistej pitnej 
vode? Chudobní obyvatelia krajín tretieho sveta trpia najviac. Pre nás 
je samozrejmé otočiť kohútikom - naplniť si pohár a napiť sa, 
osprchovať sa, umyť si auto, polievať trávnik, ísť do aquaparku ...  

V niektorých krajinách však znamená voda dlhú cestu k zdroju a späť, 
vysoké ceny pitnej vody v období najväčšieho sucha, chorobnosť aj 
úmrtnosť tam, kde je voda vel'mi znečistená. Čítal som, že denne pre 
problémy s vodou zomrie až 5000 detí! Hrozná  
predstava! Keby sme im tak mohli odniesť všetky tie kopy snehu, ktoré 
tu boli v zime. Bohužiaľ to sa nedá. Myslíš, že s tým môžeme niečo 
urobiť? To je jasné - trochu šetriť  
a nemyslieť len na seba. Nezachránime celý svet, ale trochu vody môže 



ušetriť každý z nás. Je to iba pár kvapiek v mori? A 'možno práve tá 
tvoja trocha sa dostane tam, kde ju najviac potrebujú.  

Dúfam, že najbližšie, keď sa stretneme, zájdeme spolu niekam a asi si 
tú, pre nás najobyčajnejšiu vec na svete - vodu, poriadne a možno aj 
trochu ináč užijeme.  

S pozdravom kamarát Ivo  


