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S Honzou jsme dobrými kamarády již od narození, je o dva měsíce starší. Naši rodiče se 

navzájem znali ještě předtím, než jsme se vůbec narodili.  

 

Jezdili jsme společně na výlety, dovolené, chodili jsme často ven a byli jsme jako dva bratři, 

kteří drželi vždy při sobě, a to i v těch nejhorších časech. Honza byl takový poslušný kluk, 

který se nikdy nezapojoval do hádek a nebyl nijak výbušný a konfliktní a byl spíše introvert, 

ale společnosti se nebránil. Chodili jsme spolu do mateřské a základní školy. Sdíleli jsme 

společné koníčky a zájmy, proto jsme šli oba i na stejnou střední školu – gymnázium. Do 

konce základní školy bylo vše v pořádku a nic moc se nezměnilo. Vše přišlo až po nástupu na 

střední školu, kde jsme oba zapadli poměrně rychle do kolektivu. Naše třída měla asi třicet 

žáků, z toho asi deset děvčat. Na školu jsme šli s tím, že kdyby bylo nejhůře a nikam bychom 

nezapadli, vystačíme si tam sami. Oba samotné nás překvapilo, jak se všichni rychle 

skamarádili, ale jak to bývá v každé škole a třídě, nikdy se nikdo nebude bavit se všemi úplně 

naplno, a proto se začaly pomalu utvářet party žáků, kteří měli společné zájmy. My dva 

s Honzou jsme byli v partě s dalšími třemi: Kristýnou, Petrem a Lenkou. Všechny nás 

spojoval podobný smysl pro humor, protože my jsme se dokázali zasmát i nad úplnou 

pitomostí. Je znám obecný stereotyp, i když to tak nevypadá, že v poslední době se z 

„gympláků“ stávají čím dál víc ti, kteří provedou největší hlouposti a když někdo z jejich 

party začne dělat špatné věci, tak je začnou dělat taky. Tohle byl, bohužel, náš případ. Byli 

jsme domluveni s naší partou, že půjdeme k nám na oslavu mých šestnáctých narozenin. Moji 

rodiče jeli na wellness pobyt na druhou stranu republiky, tak jsme si to mohli dovolit. Každý 

si s sebou mohl donést nějaké pití, něco bylo i u nás. V půlce oslavy se to trochu zvrtlo a 

Honza byl pod vlivem trochu víc než ostatní. Říká se, že opilí lidé mluví nejupřímněji. 

Výjimkou to nebylo ani u něho, a i když bych to nikdy nečekal, Honza začal prozrazovat 

tajemství, která jsem řekl jen jemu a nikomu jinému. S Honzou jsme se hrozně pohádali a 

došlo to až do takové fáze, že jsem ho z domu vyhodil. Nechápal jsem to, nikdy bych to do 

něj neřekl, byl pro mě jako bratr. Ale i přesto jsem mu odpustil, přece jen, nebyl úplně při 

smyslech. Později jsme se tomu všichni zasmáli a všem to bylo jedno.  

 



Naše parta dopadla tak, že se z nás všech stali skvělí kamarádi a ta tajemství jsme si stejně 

všichni řekli. Jsem rád, že jsem poznal tyto lidi a že jsou z nás takto skvělí kamarádi.  


