
 

Pre: Mediálny okruh 
Od: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD a Pastor Bonus, o.z. 
Mobil: +421 908 764 366 
E-mail: anton.chromik@chromik.sk 
Dátum: 21.september 2012 
 
 
Tlačová správa:  Úspešný 2.ročník živej reťaze "Hrdí na rodinu" 
 
Vyše 1000 mladých ľudí, rodín s deťmi a ďalších podporovateľov rodiny, vytvorilo v Bratislave v 
sobotu 21.09.2013 od 15:00 do 16:00 nový slovenský rekord, v dĺžke 585 metrov živej reťaze, 
pospájanej rukami prítomných detí, rodičov a prítomných ľudí. Mnohí z účastníkov boli oblečení v 
červených tričkách s nápismi:  
 
RODINA JE ÚŽASNÁ A VÝNIMOČNÁ, LEBO DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ.  
MAMA A TATO NAVŽDY, NIE JE NIČ LEPŠIE PRE DETI. HRDÍ NA RODINU.  
MAMA A TATO NAVŽDY! 
MUM AND DAD FOREVER!  
 
Reťaz symbolizovala všetky doterajšie generácie rodín, naše mamy a tatov, staré mamy a starých 
otcov, prastarých rodičov vďaka ktorým sme tu my všetci.  
 
Deti boli nadšené z červených balónikov, ktoré boli pre nich pripravené ako prekvapenie. 
 
Zažili sme veľkú radosť a bolo skvelé vidieť prechádzať mestom v nádhernom počasí toľko mladých 
ľudí, rodiniek, nádherných detí, ktorých tam bolo akoby viac ako dospelých. Napriek tomu, že ich 
nestrážilo 200 policajtov sa deti cítili bezpečne a boli úplne úžasné. S deťmi sme si zahrali tri krásne 
pesničkové ukazovačky a vytvorili sme živý vláčik „Hrdí na rodinu“. 
 
Týmto sme naplnili cieľ našej živej reťaze, ktorým bolo ukázať radosť z toho najcennejšieho čo máme, 
rodiny. 
 
Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti. Nikde inde 
sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej 
manželstvom nevyrovnajú. Rodina si zaslúži svoje výnimočné postavenie. 
 
Všetkým sa nám podujatie páčilo natoľko, že sme sa dohodli na ďalšom stretnutí na budúci rok. 
Pokúsime sa vytvoriť aj nový rekord v dĺžke živej reťaze. 
 
Všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si myslia, že rodina je zázrak, sú srdečne pozvaní. Všetky informácie z 
tejto akcie ale aj tých budúcich nájdete na našej stránke www.hrdinarodinu.sk  
 
Za organizátorov, 
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD  
a Marek Nikolov za o.z. Pastor Bonus,  
www.hrdinarodinu.sk  
https://www.facebook.com/HrdiNaRodinu  
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