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STUDENTI POMÁHALI PŘI MIGRAČNÍ KRIZI NA CHORVATSKÉ HRANICI 
 
Plzeň, 19. 11. 2015 – Na konci října se sedm studentů Fakulty filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni vydalo pomáhat do uprchlického tábora Berkasovo/Bapska na Balkán. Na 
chorvatsko-srbské hranici strávili týden. 
 

Před samotným odjezdem uspořádali studenti sbírku oblečení a benefiční koncert v plzeňské 
kavárně Inkognito, na kterém zahrála kapela Teepee. Měli v plánu strávit na hranicích týden, 
ačkoliv po tamní zkušenosti by tam rádi zůstali déle.   
 
Hlavní náplní práce dobrovolníků byla distribuce teplého oblečení a bot, kterých je věčný 
nedostatek, a třídění těchto věcí v hlavním skladu. Dále měli na starosti rozlévání teplého 
čaje, organizování a informování lidí, kteří čekají na autobusy, což bylo velmi důležité jako 
prevence nedorozumění, vzniku případných konfliktů nebo utváření davů. 
 

„Po návratu jsme se rozhodli naše zkušenosti předávat prostřednictvím besed na školách. 

Díky podpoře ze strany děkana fakulty filozofické Pavla Vařeky a celé Západočeské univerzity 

v Plzni máme možnost v těchto misích pokračovat. Dalším naším cílem je ostrov Lesbos, kde 

je humanitární mise v současnosti nesmírně potřebná. Jsme přesvědčeni, že i toto zrnko 

pomoci má smysl, ačkoliv víme, že to globální problém nevyřeší. Ten je totiž v rukou někoho 

jiného,“ uvedla za studenty Magdalena Suchá. 
 
„Fakulta filozofická podporuje zapojení studentských dobrovolníků do humanitárních misí, 

které jsou zaměřeny na pomoc uprchlíkům v jihovýchodní Evropě. Vedle hlavního účelu těchto 

výjezdů, kterým je nesmírně potřebná pomoc lidem v nouzi, získávají studenti oborů sociální  

a kulturní antropologie, sociologie a mezinárodní vztahy cenné zkušenosti z terénu přímo 

v oblastech zasažených migrační krizí,“ dodal děkan Pavel Vařeka.  
 
V souvislosti s uprchlickou krizí nabídla zároveň filozofická fakulta prostřednictvím rektora 
ZČU státním orgánům České republiky tým tlumočníků a překladatelů se specializací na 
arabštinu a perštinu. Jedná se o akademické pracovníky katedry blízkovýchodních studií. 
 
 
 
 

 
 


