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1. LEKCE

Martin: 
Je normální, že se velkých změn 
bojíme – nemysli si, taky jsem 
měl strach….

Marek: 
Asi jo, asi bych to dokázal, ale 
nejsem si jistý, že by to něco 
vyřešilo, protože za pár let se mi 
to může stát znovu, jako před 
6 lety.

Martin: 
To jo, práce a to, kde žijeme, 
to ovlivňují hodně, ale není to 
záruka spokojenosti napořád… 
Asi musíš objevit, co tě baví a co 
ti v životě dává smysl. Já jsem 
to našel ve focení a pomáhání 
druhým…

Marek: 
Já nevím, vždycky jsem si 
říkal: „Budu mít dobrou práci, 
spokojený vztah, střechu nad 
hlavou, budu zdravý a budu mít 
možnost cestovat, sportovat 
a dělat, co mě baví… a budu 
šťastný.” A všechno to mám, ale 
šťastný nejsem.

Martin: 
Tak třeba by ti pomohlo, kdyby 
sis splnil nějaký svůj sen.
Marek: 
Nic mě nenapadá, já fakt všechno 
mám….

Martin: 
Cos měl nejradši v dětství? Já 
jsem právě pořád běhal s foťákem 
na krku a úplně všechno fotil…

Marek: 
Vlastně jsem si rád vymýšlel 
koktejly a k nim speciální jména… 

Martin: 
Ahoj, Marku!

Marek: 
Čau, Martine…

Martin: 
Jak se máš, co je nového? 
Neviděli jsme se tak… 5 let…

Marek: 
Jo, už je to dlouho. Mám se fajn, 
co ty?

Martin: 
Já se mám skvěle, ale bavme se 
spíš o tobě, vypadáš, že tě něco 
trápí. Jsi v pohodě?

Marek: 
Jo, já vlastně sám přesně nevím, 
už delší dobu nejsem ve své kůži, 
pořád nad něčím přemýšlím…

Martin: 
Rozumím, to se stává. Něco 
v práci? Nebo v osobním životě?

Marek: 
Tak nějak obecně. Asi cítím, že 
potřebuju změnu. Už 6 let dělám 
stejnou práci, stejně dlouho 
bydlím na jednom místě, každý 
den vypadá v podstatě stejně. 
Možná mě unavuje ten stereotyp. 
A i když se neděje nic hrozného, 
tak se svým životem nejsem 
úplně spokojený.

Martin: 
Chápu tě a rozhodně v tom nejsi 
sám. Dokážeš si představit, že 
bys dal výpověď, přestěhoval se 
někam úplně jinam, našel si jinou 
práci? To jsem tehdy udělal já 
a pomohlo to.

Marek: 
Hm, to je velký krok…
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a u dědy v garáži jsem měl svůj 
bar… To mě bavilo hodně…

Martin: 
Vidíš, tak prostě jdi a otevři si 
svůj bar! Tebe to bude bavit, lidi 
tam budou rádi chodit. A splníš 
si sen.

Marek: 
Člověče, to mě nenapadlo, nad 
tím budu přemýšlet!


