
Až do konce 
 
 

Ahoj Deníčku, dnes jsme si s taťkou hráli na zahradě na lovce a lva. Pak jsme grilovali a 
užili jsme si krásný den. Tak ahoj zítra, Robík… To jsem byl ještě hodně malý kluk s velkou 
představivostí, ale teď už jsem větší a vím, jak život dokáže být krutý. 
 

Píše se rok 2000 a Robin prožívá se svou rodinou poklidný život, do té doby, než  
se hoch dozvídá špatnou zprávu, která ho bude doprovázet až do konce. Roztroušená skleróza.  
S tím se těžko vypořádá i dospělý člověk, natož malé dítě. Rodiče se hned vyptávají a hledají 
všemožné rady a řešení, jak svému synovi zařídit vše, co bude potřebovat a umožnit  
co nejhezčí život i s touto nemalou překážkou. Rozloučí se se všemi kamarády, protože se musí 
přestěhovat z malé vesnice do rušného a velkého města s centrem pro takto nemocné. 
 

Jak čas plyne dál, chlapec začíná mít negativní myšlení. Poznává, jaké neštěstí  
ho potkalo. Nemůže hrát fotbal, jezdit na kole a hrát různé hry s přáteli. A přitom to nejhorší 
ho ještě čeká.  
 

V jeho 16 letech mu oba rodiče zemřou při nešťastné havárii. Nějakou dobu se z toho 
vzpamatovává, ale nakonec si uvědomí, že oni pro něj chtěli to nejkrásnější, a proto pokračuje 
ve své cestě dál. Začíná si uvědomovat, že truchlením nic nezmůže, a chce pomáhat dětem, 
jako je on. 
 

A tak začíná navštěvovat jiné nemocnice s tímto záměrem. Chodí za pacienty a vypráví 
jim svůj příběh. Jednoho dne si všimne devítileté holčičky, která do léčebny přijela nově. 
Vzpomene si na svůj těžký začátek a musí jí pomoct. Věnuje se dívce Lauře častěji a častěji. 
Sblíží se natolik, že se z nich stanou přátelé. 
 

Po nějaké době Laura zpozoruje, že Robin není takový jako dřív a slábne. Pochopí,  
že nastal jeho čas. Poslední den, kdy je na klinice, se se všemi přijde rozloučit a všem řekne: 
„Bojujte až do konce. Pořád jsme to my, i když se od ostatních lišíme. Čekám tam na vás…“ 
 

Tak to je příběh chlapce, který si prošel velkou bolestí, ale přesto se nevzdával. Podle 
něho je pojmenovaná nová nemocnice - Slunečnice. Protože on sám byl takovou slunečnicí, 
která všechny děti naučila vážit si života a nikdy nevymizí z našich srdcí. 

 
 
 

 


