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Dům na písku se zhroutí 

                       aneb Jak postavit přátelství na skále 

 

 Lidé potřebují druhé vedle sebe. Jde o přirozenou touhu, dokonce nutnost s někým 

alespoň částečně sdílet svůj život. Nejhorším trestem vyjma hrdelního zůstává samotka. 

V extrémních případech třeba několik let. V naprosté tmě, tichu a izolovanosti. Oběti si často 

odnáší těžké psychické poruchy. Nezáleží na tom, jestli se povaha jedince kloní k introvertovi 

či extrovertovi. Komunikace a pocit přijetí patří k úplně nejzákladnějším potřebám… 

 Vždyť co já bych bez lidí byl? I kdybych získal do vlastnictví celý vesmír, všechno 

poznání, i kdybych vyhrál všechny soutěže a olympiády, ale lásku k druhým bych neměl, 

nedával by můj život smysl. Líbí se mi přirovnání k nafukovacímu balónku. Možná bych byl 

krásný, oblíbený a míříl vysoko, avšak uvnitř by přebýval jen vzduch. Bez bližních nelze 

lásku dost dobře aplikovat. A proto se hodnota vztahu rovná nekonečnu. 

 Přátelé mi poskytují naději, a zvláště rodina i přijetí. Podivné, avšak zároveň nádherné 

mi připadá, že ať už jsem udělal, řekl nebo pokazil cokoliv, moji rodiče mne stále milují a 

nikdy nemohu spadnout v žebříčku jejich hodnot. Mnohokráte jsem se zamyslel nad tím, jak 

bych reagoval z pozice mamky nebo táty na své průšvihy, selhání a slovní napadení.  Nevím k 

čí, ale k smrti by určitě došlo. 

 Párkrát jsem se na někoho hněval, většinou na své nejbližší nebo spolužáky, a 

plánoval jsem si, jak s nimi nebudu mluvit celé dny, že jim nikdy neprominu a povedu s nimi 

válku. Jenže nikdy jsem to nedokázal.  Držet v sobě hněv se stává tak bolestným! Nakonec 

jsem zjistil, že když někomu odpustím, vlastně tím ulevím sám sobě. A jak je nádherné se 

znovu obejmout s blízkou osobou!  

 Na druhou stranu odpuštění potřebuje každý z nás. I když si svou vinu nejspíš 

neuvědomujeme a snažíme se sami před sebou ospravedlnit, určitě jsme někdy ranili druhého 



svými slovy. Já se často dostanu do podobné situace mými rádoby vtipnými řečmi, které 

druhá strana chápe vážně.  Přítel (a zvlášť když je jiného věku či pohlaví) vnímá svět jinak, 

berme na něj ohledy a předem si rozmysleme, co vypustíme z úst. Dalajláma pravil: 

„Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“ 

 Kamarádství by se ale mělo projevovat i ve skutcích. Když můžeme, vždy pomozme. 

Ať se jedná o našeho přítele, či nikoliv. Minimálně ze tří důvodů. Na prvním místě už z té 

radosti, že mohu pro něho něco udělat. Zadruhé kvůli budování důvěry. Snad onen příjemce 

pozná, že si ho cením a jsem pro něj ochoten něco obětovat. A vedlejší důsledek toho zůstává 

přísloví „dej a bude ti dáno“. Ovšem nikdy ať není spouštěčem naší „ochoty“ pouhý kalkul. 

Tak nevypadá přátelství. 

 Také kladu důraz na zachovávání loajality jak v našich myslích, tak veřejně. Chodil 

jsem do třídy s jedním spolužákem, který se ke mně v soukromí choval velice mile, avšak 

když jsme se dostali do party, začal mne šikanovat. Již jsem mu prominul, jen na tom chci 

demonstrovat potřebu věrnosti za všech okolností. O důvěře nemluvě. Co by to bylo za 

bližního, kterému se nemůžu svěřit absolutně se vším? „Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a 

stejně vás má rád.“ Elbert Hubbart    

 Opravdový přítel se pozná tak, že vám řekne pravdu do očí, i když riskuje vaši zlobu. 

Protože to s vámi myslí dobře. Tím se liší od falešného kamaráda. Když jste populární a 

oblíbení, přikyvuje vám. Naopak v okamžiku, kdy se ztrapníte, spadnete z pomyslného 

žebříčku úspěchu, ztratí o vás zájem. Já nevím, jak ostatní, ale já zásadně preferuji pevné 

přátelství postavené na důvěře a oddanosti.  

 Jistě, čistě „diplomatickým“ stykům se někdy nevyhneme. Ty se musí udržovat třeba 

se zaměstnavatelem a rozhodně prospívají více než otevřené spory. Avšak každý by měl 

navázat alespoň jeden, ideálně dva, tři opravdu hluboké vztahy. Člověk bez přítele či rodiny 

propadne skepsi, demoralizaci a vlastně zjistí, že mu chybí smyl existence, že se rozkládá 

zaživa.  Proto obměkčete svoje srdce, zakořeňte ve vzájemné lásce. Kamarády nenajdete 

v dokonalých lidech, kteří ve skutečnosti neexistují, avšak v osobách upřímných a otevřených. 

Myslím si, že i za tuto hodnotu by se postavil Jan Amos Komenský. 


