
Naši uživatelé se zúčastnili V. ročníku literární a výtvarné soutěže 

A. Chamráda na téma přátelství, kterou vyhlásilo Centrum 

sociálních služeb Hrabyně.  
 

Za svůj příběh a úvahu na toto téma získala uživatelka Zuzana Š.  (CK, pracoviště 

Březejc)  první místo v literární kategorii, za což jí gratulujeme a dovolujeme si zde 

uveřejnit její práci: 

 

 

 

Osudové přátelství 
(aneb chvíle, která mi navždy změnila život) 

 

          Příběh vzniku tohoto  neobvyklého, oboustranného, blízkého a jistým způsobem  i 

velmi důvěrného  přátelství, má tak trošku netradiční  začátek, poněvadž se pomalu ale jistě  

začal psát již  někdy mezi léty 1995 až 1996, tedy od mých 12 a 13 let. Tehdy to spíše 

ještě byla jen taková nevinná myšlenka, která se začala pomalu zhmotňovat a nabývat na 

reálnosti.  V té době jsem ještě vůbec neměla  potuchy o tom, jak moc se mi díky téhle 

myšlence později trvale změní můj život k lepšímu, že mi ta událost, která se v pozdějších 

letech stala čistou, překvapivou, příjemnou realitou, učiní život tak nějak víc příjemným a 

snesitelným.   

         V době, o které se zmiňuji, jsem poprvé začala víc vnímat a obdivovat, tehdy pouze 

26letého začínajícího, mladičkého herce Filipa. Má náklonnost k němu se začala pomalu 

vyvíjet v době, kdy se v televizi  vysílal seriál, ve kterém daboval hlavní  mužskou 

roli. Jeho hlas mě naprosto bez přehánění ohromil a honilo se mi hlavou, komu patří tak 

nádherný hlas...? Zjistila jsem to poměrně záhy v již zmíněném  roce 1996 , jelikož s ním byl 

v televizi jakýsi rozhovor, který jistým způsobem  nastartoval  vše, co se  později mezi mnou 

a Filipem přihodilo... 

         A nelituji toho, naopak  jsem za to  nesmírně vděčná, že se to stalo.  On o mé existenci v 

té době neměl pochopitelně ještě ani sebemenší ponětí, nevěděl, že se o 13 let později  setká  s 

někým, kdo mu trochu změní pohled na život a nejen na něj a svým způsobem se pro něj toto 

setkání se mnou stane důležitým  momentem v životě...       

         Ovšem nekontaktovala jsem Filipa hned. Nějaký čas mi trvalo, než jsem vůbec 

byla schopna se k tak velkému a zásadnímu kroku odhodlat. Jednoduše jsem čekala na to, než  

k tomu vnitřně dozraji.  

         Ten čas mého dospění a odhodlání se k tomu, že se Filipovi pokusím ozvat a 

později třeba čas sám ukáže, zda z toho něco vzejde, nastal teprve až v roce 2009. Tedy 

před  9 lety, kdy mi bylo 26 let, jsem si  k sobě nechala podat papír a tužku, abych  mu 

mohla začít psát smysluplný,  přirozeně srozumitelný dopis, psaný mým vlastním rukopisem.  

            Psala jsem mu do něho v první řadě, kdo vlastně vůbec jsem, co jsem zač, jak na tom 

jsem a hlavně, co je příčinou toho, proč mu píši dopis. Vše bylo psané v přirozené  návaznosti 

na sebe, takže se mi to psalo celkem snadno a samo... No inu, zde je nutné zdůraznit, že  jsem 

si v prvopočátku myslela, že dopis, který se snažím Filipovi napsat, pokud možno, co 

nejlépe, že jej píšu zbytečně...  

        Zkrátka jsem při psaní tohoto prvního dopisu pro něj, měla až frustrující pocit, že ho 

obsah  nejspíš vůbec nezaujme, natož abych ho já sama vůbec nějak dokázala  zaujmout. V 

ten moment  se mi honilo hlavou mnoho negativních myšlenek, například  tyto: ,, 

Ježíšimarija, nechovám se jako naprostý šílenec, který bude tak akorát pro smích? To, o co se 

tady teď snažím, má to vůbec nějaký smysl a povede to třeba postupem času k 



něčemu cennému? Nebude tohle mé úsilí nanic?" Ale opak byl pravdou, jelikož ho můj 

dopis zaujal. Troufám si i dokonce říct, že ho možná i nějakým způsobem zasáhl a dojal.  

          Netuším, co konkrétně to způsobilo, jestli to bylo mojí bezprostřední upřímností či 

stylem, jakým byl dopis sepsaný. Ať to způsobilo cokoliv, tak důležitý fakt je ten, že jsem se 

toho nakonec zhostila s jakousi střízlivou odvahou, a že to bylo provedeno s maximálním 

nasazením. V neposlední řadě je dobře, že mám schopnost psát a říkat věci tak, jak to v 

daném momentě cítím a dovedu si s tím celkem rychle poradit. Můj osobní rukopis je sice 

velmi pomalý, ale přesto dobře čitelný. Tím, že čtu dobře a snadno velké množství knih, 

kterým plně  rozumím, přemýšlím nad nimi velmi hloubavě a plnou měrou vím, o čem 

ty knihy jsou. Vnímám, jaký obsah a význam v sobě mají a skrývají. A díky tady tomu 

dokáži  snadno bez potíží  použít slova tak, aby to co potřebuji sdělit, dávalo správný smysl. 

         Knihy mě v mnohém inspirují a obohacují, zároveň mi pomáhají poznat nejen víc samu 

sebe, ale také vnímat a vcítit se do druhých lidí. Dokonce  bych řekla,  že tohle mě naučil 

život sám, vcítění  se do druhých lidí až do hloubky a poznat tak, jaký kdo je. A co 

se v člověku přibližně odehrává.  

          Jistě  to nevím, ale domnívám se, že tato má dovednost přispěla ve velké míře k tomu, 

aby mi později téhož roku v srpnu Filip na můj dopis odepsal. Psal mi v něm díky za můj 

dopis, který ho moc potěšil a také se mi omlouval za to, že mě nechal tak dlouho  čekat na 

jeho odpověď, že to dříve nešlo, aby se mi ozval. Jelikož je  jako herec pracovně velice 

časově vytížený atd. Napsal mi do toho dopisu  mnohem více, ale to si nechám pro sebe. 

Napíši k tomu již pouze, že mi ke konci napsal, že doufá, že se spolu osobně brzy uvidíme, a 

že bude moc rád. A pokud mu někdy napíšu a nebudu se zlobit, že budu muset opět dlouho 

čekat, než  mi odpoví, že se bude na můj další dopis těšit.        

           Nesmírně mě dopis od něho potěšil a dojal současně, pro samé slzy dojetí, jsem si ten 

dopis nemohla přečíst sama, poněvadž jsem pro slzy radosti a nezměrného štěstí na něj v 

podstatě ani neviděla. Pouze jsem v tu chvíli v duchu opakovala: ,, Jejda, ono to přeci jen 

vyšlo. Ten můj dopis, na něj nějakým zázrakem zapůsobil... Mé úsilí, nebylo marné. Velice 

moc ti Fildo děkuji za řádky, které jsi mi poslal a také za fotky k nim přeložené". Dodnes si 

uchovávám naprosto vše, co mi Filip kdy poslal či daroval. Protože to má a bude mít pro mě 

navždy nesmírně cennou osobní hodnotu i význam.                                                 

           No a díky těmto vzájemně si sobě napsaným a poslaným dopisům, bylo zaseto 

semínko našeho  upřímného přátelství, které trvá dodnes.  Poprvé jsme se osobně spolu viděli 

v listopadu  roku 2009 při klasické divadelní inscenaci, která se  hrála v Praze. Ještě před tím 

jsme si spolu napsali, abychom mohli mít po představení osobní schůzku, kterou jsme později 

měli a byla  velmi příjemná. A není to jen proto, že je herec. Pro mě je mnohem víc, než jen 

velmi šikovným nadaným hercem.  

         Během let, co jsme se spolu blíže poznali a spřátelili, tak se mi stal velmi blízkým 

a cenným, váženým přítelem. Mnoho věcí nás vzájemně propojuje a máme něco společného.  

A oba nás to velmi těší.  Jelikož se opravdu nestává častým jevem, aby si normální člověk  z 

davu a ještě ke všemu odmalička upoutaný  na invalidní vozík, díky svému převážně 

tělesnému kvadruplegickému postižení a známý herec, k sobě navzájem dovedli pozvolna 

vybudovat oboustranný a krásný přátelský vztah. To je zkrátka nádherný zázrak, který mi byl 

dán do mého života a jsem za to velmi ráda, naplňuje mě to štěstím a pomáhá mi to můj život 

prožít snáze a s jakousi lehkostí, když jej mám takový jaký mi byl daný... , peru se se životem, 

jak se jen dá... 

           Dodnes si pamatuji, jak mi bylo, když jsem ho poprvé osobně viděla. Byla jsem před 

schůzkou velmi nervózní, přemítala jsem nad tím, zda - li mě opravdu rád uvidí a jestli  se ke 

mně bude chovat  nenuceným a přirozeným způsobem, dopadlo to víc, než jen dobře. Schůzka 

proběhla zcela přirozeně. Povídali jsme si spolu, tehdy  převážně o inscenaci, ale nejen o 

ní, témat k hovoru jsme  měli více a strávili jsme spolu asi tak hodinu. Od tohoto okamžiku se 



začal náš přátelský vztah vzájemně  přirozeně prohlubovat, stal se důvěrnějším. Za dobu co se 

známe takto blíže, jsme se spolu viděli 9krát. (Nebývá to každý rok.) Ale i když nám to 

okolnosti příliš neumožňují a není nám dopřáno, abychom se mohli spolu vídat o něco  

častěji, tak ale s mnohonásobně větší intenzitou  prožíváme každé společné setkání, které 

přijde a je nám umožněno se po dlouhém čase opět vidět. Užíváme si naplno svojí vzájemnou 

osobní přítomnost. Jsme si tím vzácnější  a cennější. Pokaždé nám naše setkání přináší 

mnoho...  

         Před třemi lety, když jsme se po dlouhém čase opět spolu shledali, mi Filip hodně  

pomohl, protože učinil téměř ihned po skončení  divadelního představení  něco, co jsem v ten 

moment velmi potřebovala. Jednoduše ke mně přišel, přivinul si mě k sobě, k  tomu mi 

pověděl něco, co mě potěšilo a dojalo současně.  

          Vždy tak nějak instinktivně  ví, co říct a udělat pro to, aby se mi pokud možno, co  

nejvíc ulevilo a bylo mi pak mnohem lépe. A hlavně to co mi říká, myslí upřímně a zcela 

vážně.  Cítím to a pomáhá mi to, což je víc, než jen dobře. Mám v něm opravdového blízkého  

přítele, který se v dnešní době  těžce hledá. O to víc je mi nesmírně vzácný  a rovněž vysoce 

cenný. Mohu se o něho v případě potřeby vždy opřít a mnoho dalšího. Dělá toho pro 

mě mnoho a já mu moc ze srdce děkuji. Hlavně  a především za to, jaký on sám je. Poněvadž 

jeho přístup a chování ke mně je upřímné a stejně tak se mnou i komunikuje. Jednoduše jedná 

se mnou tak normálně, jak je to vůbec možné, jako by můj tělesný handicap i vozíček vůbec  

neexistovaly.  

            Přijímá mě samotnou i s tím, co je mou nezvratnou i nezbytnou trvale spjatou součástí, 

které se do konce mého života jaksi nezbavím. Mým údělem je se s tímto  faktem dennodenně 

smířit, i přes to, že je mnohdy obtížné  a bolavé to nějak se ctí a jakousi zarputilou bojovností 

všechno zvládnout,  ale musím. Jinak to nejde... 

        Možná, že právě tohle je jeden z důvodů, díky nimž mě má Filip rád, ale asi těch věcí je 

více.  Každopádně mě to velmi dojímá, že se ke mně chová tak jak se chová... Není v 

tom žádná faleš ani přetvářka, jen čistá upřímnost.  A i když se spolu nevídáme tak často, jak 

bychom si přáli, tak přesto na sebe myslíme - bez ohledu na to, jak moc daleko jsme od sebe. 

Skutečné přátelství jakákoliv dálka nezničí. Dalo by se říct, že jsme jistým 

způsobem spřízněné duše.                           

            Tím se pozvolna dostávám k tomu, co pro mě znamená přátelství. Každý  z nás by si 

měl najít své přátelé spíše intuitivně,  srdcem a duší, než - li podle fyzického vzhledu. 

Poněvadž v tomto případě na něm až tak moc nezáleží. Daleko důležitější je právě to, jaký je 

člověk uvnitř a ne to jak vypadá.  Skutečné přátelství by podle mého názoru mezi lidmi mělo 

vznikat velice opatrně s citem, trpělivostí a jemností. Budování takovéhoto vztahu, vyžaduje 

jakousi postupnou, přirozenou a vzájemně po sobě jdoucí návaznost, bez toho to prostě 

nemůže být.  Přátelství by se nemělo u nikoho vynucovat. 

         Takový důvěrný vztah by měl mezi dvěma lidmi vyplynout  nějak přirozeně sám od 

sebe bez nátlaku. Ti dva lidé by si měli tak zvaně lidsky na první pohled sednout, aby si pak 

byli schopní k sobě vybudovat oboustrannou důvěru a dokázali se vzájemně podporovat 

nejenom v těžkých životních okamžicích, ale též by měli umět v sobě  navzájem číst jako v 

otevřené knize. Aby tím tak nějak sami na sobě v duchu poznali a vycítili, jak se ten druhý 

uvnitř doopravdy cítí, i když na venek pro ostatní působí zcela jinak. V těchto chvílích je 

velice potřebné, aby jeden toho druhého dokázal podržet a uměl mu říct upřímná slova 

útěchy, aby tím nějak dal  najevo, že tu je a bude vždy pro něj, ať se stane v životě cokoliv, 

zůstane mu oporou, nablízku, nikdy jej nenechá ve štychu a neopustí ho, jelikož mu na něm 

velmi záleží a zároveň je  pro něho důležitý.  

             No prostě a jednoduše, skuteční přátelé si jsou schopni pomoci sobě navzájem, když 

je to nezbytně  potřebné, dále se dokáží vzájemně pochopit i podporovat ve všech svých 

činnostech. Dokáží se též navzájem rozesmát a také si odpustit, když jeden či druhý provede 



něco nepatřičného. Jsou k sobě za každých okolností zcela naprosto totálně upřímní, když se 

jim něco na sobě nezdá, tak si to dokáží říct s klidem a taktně. Mají schopnost mezi sebou 

komunikovat i beze slov, jsou na sebe napojení, doplňují se. Dokáží také odhadnout, na co ten 

druhý myslí,  i když to  nahlas nevyslovil.  

              Nepostradatelnou a také nezbytnou  součástí skutečného a věrného přátelství je 

přirozený i vzájemný  respekt. Dovedou se od sebe mnoho naučit, jsou si schopni předávat 

mezi  sebou nejen hmotné dárky, ale především a to je mnohdy daleko podstatnější i 

významnější počin, do sebe navzájem oba vstřebávají zkušenost a moudrost toho  druhého a 

současně si z toho  umějí mnoho důležitého i podstatného vzít. A právě tímto se od sebe 

mnoho naučí. Nepostradatelnou součástí skutečného přátelství by mělo být také to, aby jeden 

tomu druhému byl schopen dopřát  čas jen sám na sebe, kdy je to potřeba.  

          V tomhle všem  pro mě je pravá podstata, skutečná hodnota a význam opravdového, 

věrného přátelství. Zároveň je to pro mě též jakýsi určitý druh lásky. Je totiž zcela naprosto 

jedno, zda - li je to láska milenecká, anebo čisté čiré ze  srdce jdoucí hluboké přátelství. 

Poněvadž obojí má úplně stejnou nezměrnou citovou, duševní hloubku a podstatu. Je to 

nejsilnější  pouto, jaké kdy může člověk vůbec v životě mít. Protože, když má někdo někoho z 

hloubi duše a srdce upřímně rád, potom má největší štěstí na světě....       

        Opravdových přátel není v životě každého z nás mnoho, proto bychom si měli všech 

těch, které v průběhu svého života potkáme a máme, moc vážit. A též být vděční za to 

všechno, co v nich máme a co nám ze sebe předávají, velice to obohacuje jak duši, tak i 

mysl... Člověk potká za svůj život spoustu lidí, ale jenom pár z nich je schopno, zanechat v 

srdci trvalou nesmazatelnou stopu, v podstatě něco jako opravdové tetování, které nikdy 

nezmizí. Když už se vytvoří, je tam po zbytek života. Přesně takovouto trvale nesmazatelnou 

stopu ve mně  vytvořil Filip. 

      Do budoucna bych si přála, aby náš vzájemný přátelský vztah byl a zůstal i nadále 

tak upřímný, hluboký ...  

Zkrátka, aby naše přátelství přetrvalo až do konce  našich životů. 

                                    

                                                                 Působí to nejspíš jen jako pohádka.  

Ale je to skutečně pravdivý, dodnes trvající, životem napsaný příběh,  který se mi opravdu 

děje.  A jsem tomu z hlouby duše i srdce 

ráda.                                                                                                                                               

                                Zuzka   

  

 

  


