
Petra o dojmech z přípravy natáčení filmu 

                      Něco o životě 

 
"Píšu Vám, lidičky, kteří občas zabrousíte na mé internetové stránky, a to 

i přesto, že neodpovídám na Vaše vzkazy. 

 

Brzy odjíždím natáčet film " Něco o životě", který napsal a režíruje pan 

Robert Sedláček. Děj se odehrává v prostředí komunity léčených narkomanů, 

kteří se učí, snaží, chtějí.... zapojit do života bez závislosti na drogách. 

 

Měla jsem možnost studijně zajet do komunity v Němčicích, kde jsem tři dny 

žila pospolu s ostatními, kteří nachází sami sebe, bojují se studem, nedůvěrou 

k sobě i celému světu a liší se ode mne pouze jinými zážitky. Toto bylo pro mě, 

která měla ( a stále má ) v životě to štěstí, že když jí bylo ouvej, měla kolem sebe 

lidi, kteří jí místo jehly podali srdce na dlani, pomohli radou, pár "fackama" či 

výletem do přírody, to nejpodstatnější zjištění. Vždycky je to tak, že když něco 

neznám a nemám tu kterou zkušenost, mám pocit, že je to "jiný" svět, a mám 

z něj obavy. Ale opět se mi potvrdilo, že vše souvisí se vším. Lidi, ať prožijí 

jakékoli zážitky, bojují s komplexy, strachem, vírou či nevírou, každý po svém, 

v jiné míře. 

 

Chci vlastně tímto veřejně poděkovat všem, které jsem v Němčicích potkala. 

Především za jejich otevřenost a opravdovost, čehož si velmi cením. Jela jsem 

za nimi kvůli filmu, na který se těším, a ve kterém , doufám, tyto zážitky zúročím. 

Obohatilo mě to však především lidsky. 

 

Jako každý nově příchozí, i já jsem obdržela " Dopis pro tebe", z něhož bych 

ráda citovala větu: " Jsme tady pro to, že už není, kam bychom unikli sami 

před sebou." A já přeji všem klientům, terapeutům, návštěvníkům těchto stránek, 

všem ostatním i sobě, abychom unikat nepotřebovali, našli cestu k sobě 

samým a s úsměvem a lehkostí se po ní vydali...... " 

 

Petra Jungmanová 
 


