
Milí kolegové, milí rodiče, 

moc a moc Vás všechny zdravím …jak se máte a jak zvládáte neobvyklou, pro všechny z nás 

novou situaci, období, kterým právě procházíme? 

 

Právě pro Vás vkládám pozdrav a pozvánku na online divadelní představení 

z Vinohrad od paní zástupkyně Kovářové, tak si to užijte… 

https://www.divadlonavinohradech.com/ 

 

Dnes se zaměřím na pozitivní zprávy, které nám toto nelehké období přináší (určitě jste slyšeli 

o Pozitivní psychologii, které se už nějaký rok věnuj, a právě teď je vhodná doba zaměřit se 

zejména na pozitivní aspekty našeho každodenního života): 

Jaké jsou tedy pozitivní efekty současného období pandemie a s ní spojené karantény? 

Mezi každodenním zpravodajstvím o novém nárůstu nakažených a dalších vládních restrikcí 
bychom se měli zamyslet i nad tím, co dobrého nám tahle situace nabízí, protože toho 
překvapivě není vůbec málo. Přece jen jsme v tom nakonec všichni spolu. 

 

Mapa ukazující výrazný úbytek znečištění ovzduší nad Čínou způsobené pandemií nemoci 
COVID-19; foto: KTVB.com 

Současnou situaci nelze zlehčovat a je nutné se k ní stavět zodpovědně a ohleduplně k 
ostatním – Přesto všechno, napadá mě hned několik ryze pozitivních efektů, které pandemie 
a karanténa přímo i nepřímo vyvolala v nás i světě, který nás obklopuje. 

Nalaďme se na vlnu kladné energie, na chvíli zapomeňme na strach a obavy o 
zdraví naše i našich blízkých. A místo denního přílivu negativních zpráv si 
dopřejme i nějaké ty hezké.  

 

https://www.divadlonavinohradech.com/


1. Naděje pro přírodu   

Jedním z okamžitých efektů utichajících průmyslových čtvrtí, obrovských měst uzavřených v 
izolaci a pozastavené výroby je chvilková úleva životnímu prostředí. Úroveň smogu a 
znečištění vzduchu globálně strmě klesá, vylidněné turistické destinace se pomalu plní 
zvířaty, moře si oddechla od náporu výletních lodí. 

Obloha zeje prázdnotou a jindy rušná letiště, kolem nichž krouží desítky letadel čekajících na 
povolení k přistání, utichla. Nepřemýšlejte teď chvíli nad ekonomickými dopady, zpožděnou 
výrobou ani bláznivými akciemi. Zamyslete se nad tím, jak by vypadal náš svět, kdybychom 
mu dopřáli takovou „přestávku“ častěji.  

Ekologové a environmentalisté jásají a my všichni máme jasný důkaz pro to, že kdybychom se 
v budoucnu více soustředili na opravdové řešení klimatické krize a znečišťování našeho 
prostředí, změna může být opravdu patrná okamžitě. Nemusíme čekat desítky let, jak je 
vidět, přírodní rovnováha dá věci rychle do pořádku.  

Možná už nikdy znovu neuvidíme delfíny u italského pobřeží a prázdnou Mekku, ale určitě 
můžeme přehodnotit, zda všechen ten šílený provoz kolem nás je nezbytně nutný. 

• Delfíny   https://www.youtube.com/watch?v=cm7Py-PsXV4 

  

Památky konečně vypadají tak, jak nám je slibují turistické letáky 

2. Inovace každodenního života 

Mluví o tom všichni – karanténa nám ukázala, že velká část lidí může prostě pracovat z 
domova. Nemusíme jezdit přes celé město, nemusíme létat na konference, nemusíme 
pořádat velké byznysové meetingy. Většina věcí jde snadno zařídit online, máme na to 
technologie i kapacity – jediné, co nám chybělo, byl důvod. 

Umělci přesouvají svou tvorbu online, kina uvádí promítání skrze streaming a my můžeme z 
pohodlí domova vyřídit pracovní konferenci, podívat se na koncert, nakoupit potraviny na 

https://www.youtube.com/watch?v=cm7Py-PsXV4
https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2020/03/14/12/coronavirus-empty-streets-5.jpg?width=1000&height=614&fit=bounds&format=pjpg&auto=webp&quality=70&crop=16:9,offset-y0.5
https://www.youtube.com/watch?v=cm7Py-PsXV4


příští týden a objednat si večeři. Z domu půjdeme jenom proto, abychom nabrali čerstvý 
vzduch, udělali něco pro zdraví a oprostili se od stresu a každodenního spěchu.  

Co nám brání v tom, abychom tenhle model udrželi do budoucna? Jistě, chceme se 
socializovat, některá jednání jsou praktičtější osobně a málokdo z nás má doma ideální 
pracovní prostředí, ale můžeme hledat kompromisy a spousta věcí už není nutností, ale 
možností volby. 

3. Hrdinové mezi námi 

Už dlouhé roky se mluví o tom, že lékařům a zdravotnickému personálu se nedostává zdaleka 
takové podpory, jakou si zaslouží. Zdravotní sestřičky pracují často za nízký plat, podpůrný 
zdravotnický personál funguje denně ve stresových podmínkách a v děsivém pracovním 
tempu. 

A co je na tom nejhorší – když někoho z nás nebaví naše práce nebo ji vnímáme jako příliš 
náročnou, prostě jdeme jinam, změníme firmu, obor, celé odvětví. Nic nám v tom nebrání. 

Jenže doktoři, zdravotní sestry, záchranáři... své zaměstnání nevnímají jako práci, ale jako 
poslání. Studovali dlouhé roky, aby mohli dělat to, co je naplňuje, aby mohli pomáhat lidem. 
A nízké platy a náročné pracovní prostředí vnímají jako nutnou daň za splnění svého snu.  

Doufejme, že současná světová krize poukáže ještě více na důležitost těchto lidí mezi námi. 
Zatímco my sedíme v bezpečí našeho domova a čekáme, až hrozba pomine, tisíce lidí v naší 
zemi pracují od rána do noci bez přestávky. Zachraňují lidské životy, ulehčují nemocným jejich 
bolest, a přitom všem riskují svůj vlastní život.  

Bez dostatečné podpory státu, bez potřebného vybavení, v nedostatečném počtu a v 
extrémních podmínkách dělají všechno pro to, aby situace u nás byla příznivější než třeba 
v Itálii. 

Pozitivní na tom všem je, že lidé si konečně všímají, mluví o tom, oceňují tvrdou a neúnavnou 
práci zdravotníků a děkují jim za to.  

Možná jsem naivní, ale věřím tomu, že až tahle krize odezní, budeme si to pamatovat a 
budeme k zaměstnancům lékařských služeb přistupovat jinak, s větší úctou a pokorou.  

 

Lékaři jsou v první linii, pracují téměř nonstop a hrozí jim obrovské riziko přenosu viru 

 



4. Ohleduplnost a lidství 

Češi se rádi podceňují, rádi zlehčují sílu našeho národa. Jenže kdy jindy, než v těžkých časech 
se ukáže pravá podstata lidí, ryzí povaha a dobro, nebo i zlo. 

Když jsme zjistili, že máme povinně nosit roušky, ale nemáme je kde koupit, mohli jsme poslat 
vládu do háje. Místo toho se zvedla obrovská dobrovolnická aktivita, lidé si šijí roušky 
navzájem, pomáhají si. Darují je mezi sebe, málokdo hledí na zisk a snažíme se být k sobě 
ohleduplní. 

Po internetu kolují výzvy ke streamování hudby našich oblíbených kapel, které náhle přišly o 
všechny způsoby prezentace a výdělku, tisíce dobrovolníků pomáhá, kde může.  

Firmy a podnikatelé věnují peníze organizacím, které mohou pomoci. 

Každodenní spěch a s ním spojené sobectví a nevraživost nahradila nejistota. Nejistota, s jakou 
si uvědomujeme křehkost našeho světa, vlastního zdraví i lidí, kteří s tu žijí s námi a nemohou 
se o sebe postarat sami.  

5. Úcta ke stáří 

Nejsme ohleduplní jen k sobě, ale hlavně k těm, kteří jsou v současnosti nejvíce ohrožení. 
Jakmile jsme se dozvěděli, že nejrizikovější skupinou jsou právě staří lidé, lidé se rychle naučili 
nosit roušky, kterými nechráníme sebe, ale právě ty, pro které by nemoc mohla být fatální.  

Mladí oslovují své staré sousedy a nabízejí jim zajištění nákupu nebo vyzvednutí pošty, děti 
a vnoučata konečně nacházejí cestu k těm, na které jinak „není čas“ a děláme maximum pro 
to, aby byli všichni zdraví a v pořádku.  

6. Více času pro sebe a pro rodinu 

Ruku na srdce, kdo z nás si v dnešním uspěchaném světě najde chvilku času pro sebe na 
přemýšlení, čtení, sledování naučných dokumentů, návštěvu divadla nebo i ryzí 
prokrastinaci –procházku do přírody, do parku… 

A kdo z vás má dost času na svou rodinu, své děti, rodiče, prarodiče. Kdy naposledy jste si 
udělali chvíli jen pro sebe se svým partnerem? Nemáme čas, musíme pracovat, musíme 
zajišťovat rodinu, musíme budovat kariéru… 

Tak teď ho máme, máme více času, než by spousta z nás chtěla. Zatímco část z nás ušetří 
spoustu času tím, že nemusí nikam jezdit a nic zařizovat a pracují jen z domu, nezanedbatelná 
část lidí momentálně sedí doma se založenýma rukama a čeká, až bude moci otevřít podnik, 
zprovoznit službu nebo domlouvat koncerty, kulturní akce... Pomalu se učíme orientovat 
v této situaci… 

Mezitím vším ale můžeme odhlédnout od finančních ztrát, přestat se chvíli soustředit na 
materialismus a věnovat náhle nabytý čas sobě a své rodině.  



Lidé čtou knihy, rodiny spolu hrají deskové hry, všichni chodí více běhat, doma cvičí jógu, 
vzdělávají se. Než aby se nudili a nadávali na nucenou izolaci, hledají, jak ji smysluplně využít;  
možností je spousta… klidně mi napište nějaké tipy, nápady, vložíme jako inspiraci pro 
ostatní … 

Začínáme si uvědomovat, že vše není tak samozřejmé, jak mnohdy vnímáme a bereme – svět 
se mění-nic nemůžeme brát jako samozřejmost a spousta lidí hluboce přehodnotí své priority 
a způsob, jakým tráví většinu svého času. A to je rozhodně pozitivní efekt. 

Potravin je dostatek, drogerie máme, lékárny jsou otevřené. Prostě si jen nekoupíme to, co 
vlastně vůbec nepotřebujeme. 

Takže ať už nás v příštích týdnech čeká cokoli, a i když pro spoustu z nás není situace zrovna 
růžová, máme jedinečnou šanci přehodnotit, zda ten chaotický, materialistický a konzumní život, 
jaký jsme si nastavili, trochu nepřeháníme. Máme příležitost najít si čas na sebe a své blízké … 

Pár tipů k co největší psychické pohodě: 

 

ZAPOJIT SLUNÍČKO 
Máte-li zahradu nebo aspoň balkón, využijte těch krásných dní, které teď jsou, ke slunění. 
Vitamín D je tolik potřebný pro nás všechny… 
 
FOTKY 
Přeberte fotky-papírové a/nebo v počítači. Skoro každý, s kým mluvím, si stěžuje na to, 
že má ve fotkách nepořádek. Teď je právě doba, kdy si ve fotkách můžeme udělat pořádek a 
zároveň si připomenout místa a situace, třeba i společně s dětmi společným prohlížením a 
vzpomínáním… 
 
 
PROCHÁZKY V ZELENI 
Povolené jsou (zatím) procházky v parcích a přírodě. (Tedy kromě izolovaných obcí, s jejichž 
obyvateli velmi soucítím.) 
To je určitě dobré využít, abychom neseděli jen doma … Samozřejmě při respektování 
toho, že procházky nemají být "shlukovací". 
 
VYHAZOVAT 
Není dobré sedět a čekat, až to skončí… To pak čas, navíc úplně nanicovatě strávený, 
neubíhá. Když už musíme trávit víc času doma, tak toho můžeme využít třeba k přebrání 
skříní a vyházení všeho, co člověk nepotřebuje a nenosí. 
Zbavit se zbytečností je velmi příjemné a úlevné, pocit, odlehčenosti zaručen. 
 
ODPOČINEK 
Pokud vedete jinak spíš hektický životní styl ("Pořád mám něco"), tak teď spěte a 
odpočívejte. Třeba zjistíte, že je to příjemné a něco z toho odnesete i do normálních časů, až 
zase přijdou. 
 



KNÍŽKY 
Čtěte a vzdělávejte se…, zajímejte se… Klidně pošlete nějaké tipy pro ostatní… 

 
POHYB 
Nezapomínejte na pohyb-je to skvělé antidepresivum, zlepšuje náladu a svědčí celému 
člověku. Je možná těžké se k němu donutit, ale to by bylo, abyste si s tím neporadili. Třeba 
na youtube najdete spoustu videí-předcvičovatel, hudba a jedem… 
 
TEĎ A TADY 
Nekoukejte moc dopředu-co všechno ještě může přijít, jak dlouho ještě... Berte situaci, jaká 
zrovna je. Co se v tuhle chvíli dá. Než ztrácet čas zbytečnými úvahami, položte si otázku: "Co 
můžu udělat, abych následující hodinu prožil/a smysluplně?" 
 
EMOCE JSOU OK 
Přijímejte všechny svoje emoce a pocity. Jestli zažíváte tíseň, nejistotu, obavy, rozmrzelost... 
- to všechno je normální (samozřejmě nejsou-li tyto stavy extrémně silné). Ale jedna věc 
je nějak se cítit a druhá podléhat tomu. Ti šikovní právě nepodléhají. Řeknou si: "Je mi 
mizerně, cítím nějakou úzkost, ale i tak jdu vařit/běhat/uklízet. " Emoce přicházejí a 
odcházejí a je dobré umět oddělit to, jak se cítíme, a to, co děláme. 
 
No a teď tipy: Z pohodlí (a v současnosti bezpečí) domova můžete vyzkoušet: 

• Dechové cvičení dle Wima Hofa má fantastické účinky na tělo. Dokáže restartovat tělo na 

mnoha úrovních, včetně imunitního systému.  

 NIKDY nepraktikujte toto dechové cvičení ve vodě, ani ve vaně. Hrozí utopení. Stejně tak se  nesmí 

dělat v autě či při jakékoliv aktivitě, při které by výpadek pozornosti mohl ohrozit vás či kohokoliv 

jiného. 

Není vhodné pro těhotné ženy (kvůli zádržím), děti, lidi s vysokým krevním tlakem, onemocněním 

srdce, epileptiky, lidi po infarktu a mrtvici. 

Ideální je si lehnou a mít po ruce přikrývku, protože v průběhu dýchání se odkrvují končetiny a může 

být zima. 
 

Vyzkoušejte… 

https://www.youtube.com/watch?v=yKn1qA6zFgc&feature=share&fbclid=IwAR0btUQXo_t94I2DUy9

BKYpthDises6CrDz5AW0yJD2kpbDWbejFm40b5pw 

 

• Zaměřit pozornost na dech nám pomáhá uvědomit si své tělo, uzemnit se a zklidnit 

rozjitřené emoce a mysl. Ale jak dýchat s dětmi? Až je budete ukládat ke spánku, ať si 

položí na bránici nebo na bříško plyšáka, polštářek nebo ruku a pozorují, jak se zvedá. 

Mohou foukat i do proužku z ubrousku nebo do peříčka a vnímat, kudy dýchají, jestli 

je vzduch studený nebo teplý a co dělá s tím peříčkem. Vzpomínáte si, jak jsme 

fascinovaně v dětství koukali na to, jak se naším dechem zamlžuje zrcátko nebo okno? 

Když pak v běžném životě budou děti rozrušené, připomeňte jim, ať si položí ruku na 

břicho a zkusit vnímat svůj dech… 

https://www.youtube.com/watch?v=yKn1qA6zFgc&feature=share&fbclid=IwAR0btUQXo_t94I2DUy9BKYpthDises6CrDz5AW0yJD2kpbDWbejFm40b5pw
https://www.youtube.com/watch?v=yKn1qA6zFgc&feature=share&fbclid=IwAR0btUQXo_t94I2DUy9BKYpthDises6CrDz5AW0yJD2kpbDWbejFm40b5pw


K tomu můžete vybrat nějakou relaxační hudbu… 

 

• Relaxace s přijetím hněvu a strachu: 
https://www.youtube.com/watch?v=xrvyIN8r7do 

 

• Pro děti: hudba na soustředění, hudba na spaní, meditační hudba pro učení, hudba proti 

bolesti, na spaní… 
https://www.youtube.com/watch?v=4gaPnlUGNiM 

 

• Jóga https://www.youtube.com/watch?v=J2UoOd7MHBo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrvyIN8r7do
https://www.youtube.com/watch?v=4gaPnlUGNiM
https://www.youtube.com/watch?v=J2UoOd7MHBo
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