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● Příběhy ze života Móda a trendy ●

Byl pozdní večer, 1. máj, 
večerní máj, byl lásky čas. 
Hrdliččin z val ku lásce 

hlas, kde borový zaváněl háj,“ 
napsal K. H. Mácha. Takovou ro-
mantickou lásku potkala Radka.

„Láska je ta největší síla, která 
hýbe světem, o tom jsem přesvěd-
čená. Před Pavlem jsem pozna-
la pár mužů, ale nikdy 
jsem nebyla úplně šťast-
ná a spokojená. Dnes už 
vím, že jsem přitahovala 
nevhodné partnery. Na-
hlížím totiž na svět odliš-
ným způsobem než větši-
na lidí,“ svěřila se Radka 
Blízková. Každý partner 
ji ale v životě posunul dál 
a ona je za to vděčná.

„Všichni ti, kdo pro-
jdou naším životem, nás 
něčemu naučí. Bez těch 
nevydařených lásek bych 
si nemohla naplno vážit té 
pravé, kterou prožívám,“ 
tvrdí svobodná maminka 
osmileté dcerky Terezky, 
kterou má ve své péči. 
„Vím, že i já jsem děla-
la chyby. Pokud se člověk necítí 
úplně šťastný, odráží se to na jeho 
chování a nemůže se tomu dru-
hému zcela odevzdat,“ uvažuje 
hezká tmavovláska, která však 
věřila, že ten pravý musí někde 

existovat. Začala tedy brouzdat po 
seznamkách. „Naivní nejsem, ale 
říkala jsem si, co kdyby? Jenže 
na běžných seznamkách se často 
objevují lidé, kteří chtějí člověka 
pouze využít a nejednají férově. 
Ve skutečnosti jim jde jen o sex, 
potřebují finanční vzpruhu nebo 
nejsou připraveni na vážný vztah. 

Když už jsem se s někým sešla, 
po čase jsem zjistila, že si nemá-
me co říct. Pak maminka přinesla 
domů časopis tina, kde vyšla re-
portáž o změně životního stylu 

s Teou Heřmánkovou, zakladatel-
kou seznamky nahodaneexistuje.
cz. Její příběh mě natolik zaujal, 
že jsem se na její seznamku zare-
gistrovala. Sice jsem na prince na 
bílém koni už moc nevěřila, ale 
proč to nezkusit?“ ptá se s úsmě-
vem Radka, které podle shody 
zájmů a požadavků odpověděli 
dva muži. „Ten druhý se jmenoval 
Pavel, vyměnili jsme si několik 
e-mailů a fotografií a domluvili 
si rande na 22. 2. 2014. Hned mě 
zaujal. Přijel za mnou do Písku, 

zajeli jsme na kávu do restaurace 
a pořád jsme si povídali. Musím 
přiznat, že jsem byla nadšená, ale 
zároveň plná obav, zda nezůstane 
jen u jednoho setkání. Když mě 
potom v jednu v noci vezl domů 
a na benzince mi koupil růži, moje 
srdce plesalo. Až do rána jsme si 
pak psali na skypu a další část dne 
jsme proesemeskovali. Najednou 
jsem pocítila to, čemu se občas 
říká motýli v břiše. Zamilovala 
jsem se a došlo mi, že jsem asi ko-
nečně našla člověka, kterého jsem 
si vysnila,“ vzpomíná Radka. 

S Pavlem se začala vídat pra-
videlně a jejich zamilovanost po-
malu přechází v hlubokou lásku. 
Největší obavy ale měla Radka 
z toho, jak si s Pavlem bude rozu-
mět dcerka. „Přece jen je v chou-
lostivém věku a každou změnu 
vnímá citlivě. Jejich první setká-
ní mě však úzkosti zbavilo. Padli 
si do oka, vyvádějí spolu blbosti 
a už s Terezkou jezdíme za Pav-
lem na návštěvy. Na oběd jsme 
zašli i k jeho mamince. Také s ní 
jsme si porozuměly a jsem moc 
vděčná, že mi porodila a vycho-
vala nejlepšího chlapa na světě,“ 
děkuje zamilovaná Radka, která 
moc dobře ví, že dobré rodinné 
vztahy lásku partnerů jen utužují. 

A co na svém příteli obdivuje 
nejvíc? „Asi otevřenost, se kterou 
se dokážeme bavit na jakékoliv 
téma. Oba také po celodenním 
pracovním maratonu mezi lid-
mi vítáme společný klid a únik 
za našimi zvířátky. Já mám psa 
Aika a Pavel prasátko Julču. Vě-
řím, že čas náš vztah ještě více 
upevní. Přála bych všem, aby cí-
tili takové štěstí. Teď, když ven-
ku všechno kvete, trávíme hodně 
času v přírodě. Právě její moud-
rost dodává našemu prožívání 
vzájemné blízkosti tu správnou 
romantickou atmosféru, tak krás-
nou a přirozenou.“

Při rozhodování mi 
pomohl časopis tina

Zvláštní seznámení a celý 
sled událostí zapadl do na-
šich životů jako kostičky 

z puzzle. Radku mi nejspíš posla-
lo něco mezi nebem a zemí a já 
jsem za to nesmírně vděčný.

Poprvé jsem ji uviděl asi na pat-
náct metrů. Šla ke mně od vrátek 
a přestože byla docela tma, kaž-
dým krokem, kterým se ke mně 
přibližovala, jsem si říkal – hurá, 
tohle bude fajn ženská. Kafčo 
v restauraci a společné svěřování 
se s životními osudy pro mě bylo 
vyloženě magické. Měli jsme po-
třebu říci si o sobě navzájem úpl-
ně všechno. A že toho bylo dost,“ 
svěřil se Pavel Dolejš, který si do-
sud prošel dvěma nevydařenými 
manželstvími. 

„První můj svazek trval třináct 
let a narodili se v něm syn a dce-
ra. Dnes již téměř sedmnáctiletá 
dcera mi dělá samou radost. Můj 
syn však před ro-
kem a půl tragicky 
zahynul. Tuhle jiz-
vu si v srdci ponesu 
celým životem,“ vy-
práví o ráně osudu 
sympatický muž, 
který má z druhého, 
osmiletého man-
želství dvě malé 
dcery. „Dnes jsem 
bývalým manžel-

kám opravdu vděčný za všechny 
krásné a zdravé děti a za vše, co 
mi společný život s nimi dal, ale 
zároveň i vzal.“

Jak už to bývá, v obou man-
želstvích přišla období prosluně-
ná i šedivá. „Myslím, že jsme se 

nakonec rozvedli z důvodu našich 
osobnostních proměn, kdy jsme 
se v rámci přirozeného vývoje 
člověka jeden druhému vzdalo-

vali, a nedokázali jsme tento stav 
vzájemně respektovat. Zřejmě to 
tak mělo být, každopádně jsem se 
hodně poučil,“ říká Pavel, který je 
duší introvert a splnil si svůj sen. 

Na kraji vesnice u lesa má do-
mek, kde si libuje spolu s domá-
cími mazlíčky. „Začínal jsem 
se cítit natolik jiný, že jsem se 
smiřoval s faktem, že žena s po-
dobnými zájmy a potřebami asi 
neexistuje. Naštěstí jsem tuhle 
myšlenku opustil a stal se zá-
zrak. Potkal jsem Radku,“ vrací 
se k seznámení se svojí současnou 
partnerkou, s níž jeho život dostal 

nový rozměr. „Začalo to zcela 
nevinně. Bylo mi nějak smutno 
a zadal jsem do vyhledávače slo-
vo seznamka. Zaujala mě zrovna 
ta samá jako moji partnerku. Měl 
jsem dobrý pocit z toho, že se tam 
lidé vyhledávají podle astrologie, 

numerologie a dalších 
zajímavých znaků.

Pak přišla zpráva 
od Radky, poslala mi 
sice rozmazanou fotku, ale i tak 
z ní sálalo neuvěřitelné teplo. Od 
té chvíle byly všechny ostatní 
ženy v seznamce jen cizí obráz-

ky, čísla a písmenka. 
Nic víc,“ vyznává 
se sympatický muž, 
který velmi záhy 
zjistil, že jsou s Rad-
kou spřízněné duše.

„Když si povídá-
me o životě a o všem 
dění kolem nás a ve 
vesmíru, došli jsme 
k závěru, že náhody 
neexistují. Všechno 
se děje z nějakého dů-
vodu,“ uvažuje Pavel 
a dodává: „My jsme 
teď šťastní a vděč-
ní, že jsme se mohli 
poznat a potkat. Na 

Radce obdivuji její přirozenost 
a také to, že u ní platí přísloví co 
na srdci, to na jazyku. Unavuje 
mě totiž, jak náš uspěchaný svět 
neustále chrlí a vyžaduje různé 
lži a polopravdy. Fascinuje mě, 
že s ní mohu mluvit o čemkoliv 

a rozumíme si v názorech na ži-
vot, svět, lásku, vztahy. I když 
existují drobné nuance, kdy na 
věci pohlížíme jinak, není důvod 
si lhát. Vše si řekneme na rovinu, 
a díky tomu se máme ještě rad-
ši. Je to tak osvobozující pocit... 
Často zažíváme stavy, jako by-

chom si navzájem četli myšlenky. 
Už se nemohu dočkat každé dal-
ší minuty a hodiny, kterou spolu 
strávíme. Do budoucnosti vidím 
jedinou potřebu – přibrzdit čas, 
abychom si mohli ještě déle uží-
vat své společné zájmy, děti, zví-
řátka, přírodu, svobodu, klid a cí-
tit vzájemnou podporu a souznění 
našich duší.“

Láska je ta největší síla, která hýbe světem 
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„Holocaust a záchrana 
židovských dětí“  Sir Nicho-
las George Winton (zachránce) 
a Tom Schrecker (zachráněný)

Příští týden:

 Nic není náhoda,
to dnes oba víme. 
Přejeme takový 
vztah každému.  

Radku mi poslalo samo nebe

Konečně jsem si 
splnil svůj sen

Oba mají rádi zví-
řátka, mazlíčkem je 

i prasátko Julča I G 

Teprve s Radkou 
dostal život úplně 

nový rozměr G

Dala nás dohromady
seznamka

Pavel ji zaujal hned 
ten den, kdy se sešli

I Malou dcerku 
vychovávala sama

Kromě jiných zálib 
je Radka vášnivou 

motorkářkou G

Vše si řekneme 
na rovinu


