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ÚVODNÍ SLOVO

PODĚKOVÁNÍ

NA DLANI, o.p.s.

Vážení a milí čtenáři, 

setkáváme se v době, která s sebou při-
náší spoustu změn v našem lidském prožívání 
i pohledu na svět. Můžeme o ní hovořit jako  
o době koronavirové. Ano, virus Covid-19 
k nám vnikl bez pozvání a v rychlosti si pod-
manil spoustu z nás. Některým předal svou 
nemoc, některé vystrašil a některé nechal 
naprosto klidnými. Každý z nás řeší napjatou 
dobu jinak. Každý z nás tuto situaci prožívá 
jinak. Ani já jsem si nemyslela, že doba nou-
zového stavu v ČR v rámci epidemiologické si-
tuace nás v organizaci tak moc citelně ovlivní  
a pozastaví spoustu rozjetých aktivit, které 
jsme pro vás, naši milí klienti, plánovali. Chvíli 
jsem byla ze všeho smutná, říkala jsem si,  
co teď bude, jak to všechno zvládneme? Ale, 
nebyl čas na otázky a přemýšlení, nastal čas 
rychlého rozhodnutí a rychlé pomoci. Začali 
jsme šít roušky, v organizaci jsme se ze so-
ciálních pracovníků, psychologů, speciálních 
pedagogů i ředitelky stali v momentě šičkami 
na plný úvazek. K tomu všemu jsme přivítali 
pomoc od dalších našich kamarádů i od zlín-

ské organizace NADĚJE, jejíchž zaměstnanci 
nám pomáhali s šitím roušek pro vás. Když 
jsme si napočítali, kolik kusů musíme ušít, 
zprvu jsme si mysleli, že to nezvládneme,  
ale jo, šlo to…. Postupně jsme začali zabezpe-
čovat dezinfekci pro vás i naše střediska. Prvně 
jsme tuto zakoupili a poté nám zdarma dezin-
fekci vyrobila a darovala i Zlínská univerzita, 
kterou jsme dále předali potřebným. Obrátili 
jsme se na řadu firem s prosbou o poskytnutí 
jakéhokoliv dárku pro naše klienty, postupně 
se nám začaly ozývat firmy, které nám začaly 
dodávat jejich výrobky pro vás. Věřte, není toho 
mnoho, ale v této době si vážíme každé pomo-
ci, kterou nám dárci poskytnou. Postupně jsme 
zjišťovali, že řada z vás má obrovské problémy 
s přípravou dětí do škol. I tady jsme si věděli 
rady a spojili se s Karlovou Univerzitou v Praze, 
která nám poskytla přes šedesát dobrovolní-
ků – studentů z různých jejich fakult. A tak 
v našich pěstounských rodinách doučují bu-
doucí učitelé, psychologové, lékaři, žurnalisti,  
ale i zahraniční studenti, kteří v angličtině 
vyučují děti různým předmětům. No, řekněte, 
není to super služba? Také jsme brzy zjistili, 

že se řada dětí se svými velkými kamarády 
(studenty) rychle skamarádila, že jsou s vý-
ukou spokojeni a namotivováni do dalších 
vzdělávacích činností a školních příprav.

Dnes za vámi přicházíme ve zcela nové 
podobě Kolovrátku. Mohu s nadsázkou pro-
hlásit, že se jedná o mimořádné vydání s ko-
ronavirovou tématikou, kterou bereme vážně, 
ale i ne vážně (s humorem, tam, kde se to 
alespoň trochu dá).

Zkuste se začíst do stránek tohoto časo-
pisu, na chvíli zapomenout na svět plný viru 
a strachu, zkuste se podívat, co vám chceme 
předat. Doufám si troufale říci, že v obsahu 
Kolovrátku je toho tolik, že si snad vybere ka-
ždý z vás. A nezapomeňte si s námi zasoutěžit 
o hodnotné ceny! Soutěž vyhlašujeme pro 
všechny – malé i velké NA DLAŇÁKY!!!

Vážení a milí, přeji vám hlavně hodně 
zdraví a radosti v srdci. To jsou dary, které ne-
koupíme, ale opravdu je nutně potřebujeme.

Jsem s láskou k vám všem!
 

Leona Hozová, 
ředitelka organizace NA DLANI, o.p.s.

Organizace NA DLANI je krajskou nezis-
kovou organizací, která působí ve Zlínském, 
Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 

Na základě poskytovaných služeb se sna-
žíme posilovat funkčnost rodiny, upevňovat 

vztahy mezi jednotlivými členy, rozvíjet rodi-
čovské role a integrovat rodiny do společnosti. 
Naše aktivity se zaměřují na oblast náhradní 
rodinné péče, jelikož se domníváme, že každé 
dítě má právo vyrůstat v rodině, byť náhradní.

Dle Pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí uzavíráme Dohody o výkonu pěs-
tounské péče s osobami pečujícími i osobami 
v evidenci dle zákona č. 359/1999 Sb., zákon 
o sociálně-právní ochraně dětí.

Ač se možná zdá, že naše společnost je 
plná solitérů, kteří osamoceně čelí všem život-
ním zkouškám, tato nelehká doba, ukázala ob-
raz jedinců i kolektivů ve světle něčeho nového, 
pozitivního a hřejivého. Tou největší prioritou 
se stalo lidství! Pod tíhou strachu, problémů 
se probudila obrovská vlna pomoci pro jiné. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem našim dárcům, kteří neváhali a využili 
všech svých možností, aby pomohli tam, kde 
je potřeba.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali spo-
lečnostem:

VITAR, s. r. o.  za jejich vitamínové do-
plňky, které pomáhají potřebným s imunitou, 
která je tak těžce zkoušena v těchto dobách.

Nestlé Česko, s. r. o., Závod SFINX za 
jejich sladké překvapení v podobě bonbónů 
pro děti, které jim vykouzlí úsměv na tváři. 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za její 
inovativní dezinfekční prostředek, který po-
máhá s bojem proti koronaviru.

VEST, spol. s  r. o. za jejich slané produk-
ty, které pomáhají potřebným při nastolení 
pohodové atmosféry. 

Hruška, spol. s r.o. za dezinfekční prostře-
dek, který pomáhal v boji se zákeřným virem.

A rádi bychom poděkovali všem studentům 
Univerzity Karlovy v Praze za vyučovací podporu 
pro děti, která jim velmi pomohla v překonání 
všech těžkostí při přípravě na školu a byla pro 
ně povzbuzující a nesla se v přátelském duchu. 

Děkujeme za to, že jste a že pomáháte!
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AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
Aktuálně se celý svět potýká s epidemií 

COVID-19. Ne jinak je tomu i u nás v České 
republice. Z důvodu vládou vyhlášeného 
nouzového stavu jsme museli i my v orga-
nizaci pro vás upravit všechny naše nabídky 
pro rok 2020. 

Ano, je tomu tak, jsme celkem smutní, 
že musíme zrušit spoustu aktivit, ale nedá 
se. Musíme vydržet, být zodpovědní a brzy 
se zase vrátíme do běžných kolejí. 

Pojďme se nyní podívat na to, co se 
skrývá za změnami, co máme pro vás i vaše 
děti připravené, co můžete očekávat v ná-
sledujících měsících.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO NÁHRADNÍ
RODIČE

Tak jako každý rok, přicházíme s nabíd-
kou vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým 
toto ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. 
Pěstouni jsou tak povinni zvyšovat si odbor-
né znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 
a péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 24 
hodin v období 12 po sobě jdoucích kalen-
dářních měsíců. Nabízíme jak víkendové 
pobyty, tak i jednodenní semináře, které se 
uskutečňují v našich pobočkách.

Letos vám nebudeme nabízet víkendo-
vé vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny 
s dětmi tak, jak tomu bývalo každoročně. 
Slibujeme vám však, že jak se situace kolem 
epidemiologické situace alespoň trochu 
uklidní, hned opět najedeme do osvěd-
čených kolejí a vzdělávací pobyty doma  
i v zahraničí opět uskutečníme.

Dne 27. 4. 2020 vydalo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (dále jako MPSV) In-
formaci k plnění povinnosti osob pečujících 
a osob v evidenci dle § 47a odst. 2 písm. f) 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, v platném znění, zvyšovat 
si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy  
a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích za 
trvání současných mimořádných opatření. 
V této instrukci sděluje, že za trvání součas-
ných mimořádných opatření souvisejících 
s výskytem onemocnění COVID-19 a přija-
tých opatření k zamezení šíření nákazy je 
zřejmé, že vzdělávání osob pečujících a osob 

v evidenci nemůže probíhat prezenční for-
mou. Doporučuje doprovázejícím subjektům, 
aby nabízely on-line vzdělávání či nabízení 
osobám pečujícím a osobám v evidenci čás-
tečné splnění zákonné povinnosti formou 
samostudia (doporučují přečtení tematické 
knihy či shlédnutí filmu či dokumentu). MPSV 
sděluje, že uvedené způsoby je třeba v sou-
časné době podpořit a preferovat, že jsou si 
však vědomi, že ne všichni s takovou formou 
vzdělávání souhlasí (např. z důvodu, že ne-
mají potřebné technické vybavení apod.). 
Proto následně vydalo doporučení:

„Běžící doba 12 kalendářních měsíců po 
sobě jdoucích, ve které mají osoby pečující  
a osoby v evidenci povinnost zvyšovat si své 
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 
o děti, může být u osob, které nechtějí splnit 
svou zákonnou povinnost vzdělávání formou 
četby doporučené knihy, sledováním dopo-
ručeného filmu, či on-line vzděláváním, po 
skončení nouzového stavu prodloužena právě 
o dobu, po kterou nouzový stav, bránící osobní 
účasti na vzdělávacích aktivitách, trval. V této 
„prodloužené“ době by pak měly osoby peču-
jící a osoby v evidenci své zákonem stanovené 
povinnost splnit. V případě, že si povinnost 
zvyšování si znalostí a dovedností osoby pe-
čující a osoby v evidenci splnily již během 12 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích, nebude 
se tato doba prodlužovat a plynule na ni navá-
že doba nových 12 měsíců po sobě jdoucích. 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že i přes 
ztížené podmínky pro naplňování práv a povin-
ností plynoucích z dohod o výkonu pěstounské 
péče, by mělo být vždy bezpodmínečně dbáno 
na to, aby tzv. vzdělávání pěstounů odpovídalo 

individuálním potřebám těchto osob a dětí 
svěřených do jejich péče. Volba vhodného 
obsahu vzdělávání i jeho forem by měla být 
předmětem tvorby plánu dalšího vzdělávání 
pěstounů, na jehož tvorbě by se měly spolu 
s klíčovou sociální pracovnicí rodiny podílet 
též samy osoby pečující a osoby v evidenci.“

 
Co z toho všeho vyplývá pro vás, naši milí 
pěstouni?

Chceme vás ubezpečit, že jsme vždy 
přistupovali k vašemu vzdělávání zodpověd-
ně a individuálně s ohledem na specifické 
potřeby každého z vás. Ne jinak tomu bude 
i v případě letošního vzdělávání. Máme pro 
vás připraveno vzdělávání on-line formou, 
které můžete absolvovat z pohodlí domova. 
Dle našich zjištění víme, že většina z vás je 
dostupná na různých on-line sítích. Dáme 
dohromady malé skupinky, se kterými se 
spojí naši odborní lektoři, které znáte z mi-
nulých vzdělávacích aktivit. Postupně si tak 
budete plnit požadovaných 24 hodin za celý 
kalendářní rok. Počítáme, že začneme již 
od měsíce května, každý měsíc tak strávíme 
v on-line prostoru tři hodiny (nebude to na-
jednou, nebojte se). Vaše klíčové pracovnice 
vás budou o všem informovat a budou vám 
nápomocné v rámci přístupu do on-line pro-
storu. O rozdělení do skupinek a o přesných 
termínech vás bude taktéž informovat vaše 
klíčová pracovnice. Uvidíte, půjde to! Žádný 
strach a paniku!!!

Jsou však mezi námi i tací, kteří nemají 
přístup k internetu a počítači. Pro tyto pěs-
touny budeme nabízet v malých skupinkách 
(po šesti osobách) individuální tříhodinové 
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vzdělávání v našich pobočkách, ve Zlíně, 
v Šumperku, v Olomouci, v Novém Jičíně 
a v Uherském Brodě. Pokud zjistíte, že by 
vám bylo tato forma vzdělávání příjemnější, 
prosím, kontaktujte svou klíčovou pracov-
nici. Zde vám chceme oznámit, že v rámci 
této formy máme možnosti z důvodu malých 
skupin osob při vzdělávání velmi omezeny, 
proto zvažujte své možnosti zodpovědně  
a opravdu dle vašich potřeb.

Další možností vzdělávání je setkávání 
pěstounů v on-line prostoru v rámci podpůr-
ných skupin pěstounů s podobnými znaky 
(např. se stejně starými dětmi, se stejnými 
problémy apod.). Podpůrné skupiny pove-
dou naši zkušení psychoterapeuti. Pokud 
budete mít zájem i o tuto formu vzdělávání, 
prosím, ozvěte se své klíčové pracovnici.

Pro naše přechodné pěstouny zajišťu-
jeme od května 2020 taktéž formu on-line 
vzdělávacích seminářů a supervizní podpo-
ru. Tito se taktéž veškeré podrobné infor-
mace dozví od svých klíčových pracovnic.

K samostudiu v organizaci zatím plošně 
nepřistupujeme, jelikož to s sebou nese kon-
trolní proces získaných znalostí tímto samo-
studiem. Přistupujeme však na variantu, že 
v rámci on-line vzdělávání vám budeme tuto 
formu prokládat i zasíláním video dokumentů 
(filmů, dokumentů, webinářů s tématikou ná-
hradní rodinné péče či tématikou výchovnou).

Na základě vašeho výběru formy vzdě-
lávání s vámi následně vaše klíčová pracov-
nice sestaví nový Vzdělávací plán pěstouna 
pro rok 2020, který bude nedílnou součástí 
vaší dokumentace a bude zaslán v rámci 
půlročních zpráv na příslušný OSPOD.

KAŽDOROČNÍ SETKÁNÍ NÁHRADNÍCH 
RODIN 

V květnu 2020 jsme pro vás pláno-
vali uspořádat setkání náhradních rodin, 
tentokrát se mělo uskutečnit na dostizích  
ve Slušovicích. Mělo se jednat o velkou akci, 
se značným množstvím osob. Samozřejmě 
jsme museli i tuto akci zrušit. Spolu s Městem 
Slušovice a organizací Dostihy Slušovice jsme 
se dohodli, že tuto akci pro vás uskutečníme 
v příštím roce 2021. Snad nám bude štěstí 
přát a my se sejdeme v hojném počtu, zdraví 
a v plné síle. Nyní se aspoň máme na co těšit!

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY DĚTÍ,
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

Všechny psychoterapeutické skupiny 
běží dle svého harmonogramu. Počátkem 

roku se aktéři setkávali osobně, počínaje 
měsíce dubna se začali setkávat v on-line 
prostoru ZOOM. Pevně věříme, že od měsíce 
června se budeme setkávat již opět osobně 
(ve skupinách je nejvíce 8 osob).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Příměstské tábory zamýšlíme pořádat 

ve městech Zlín, Chvalčov, Otrokovice a Slu-
šovice za zvýšených hygienických pravidel. 
Počítáme s menšími skupinkami dětí. Tyto tá-
bory jsou určeny pro děti od 5 do 13 let, které 
by chtěly o prázdninách zažít spoustu leg-
race a dobrodružství. Děti se můžou těšit na 
nové kamarády a přátelský kolektiv. Během 
týdne si vyzkouší, kam až sahají jejich síly, 
jak bystré mají hlavy a jak šikovné jsou jejich 
ruce. Program zahrnuje sportovní i zážitkové 
hry, kvízy, výtvarné aktivity, soutěže, zpívá-
ní, tancování a procházky do okolí. Tábory 
začínají v dopoledních a končí v odpoledních 
hodinách, takže jsou ideálním pomocníkem 
pro rodiče při slaďování jejich pracovních  
a rodičovských povinností. Dítě může absol-
vovat celý týdenní turnus, nebo se účastnit 
táboru pouze jeden den. Ceny se různí podle 
lokality daného táboru, naleznete je na 
webových stránkách naší servisní organizace 
DOMINO cz, o.p.s. (www.idomino.eu). V ceně 
je zahrnuto: obědy, odpolední svačiny, pitný 
režim, pedagogický dozor, užívání prostorů 
 a energie, materiál, nadstandardní pojiště-
ní. V ceně není zahrnuto jízdné MHD. Vy, kte-
ří s námi máte podepsanou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče, zaplatíte za jeden turnus 
500,- Kč/dítě. O skutečném uskutečnění 
táborů bude rozhodovat aktuální nařízení 
vlády a aktuální epidemiologická situace.

POBYTOVÉ TÁBORY
Letos jsme zamýšleli uspořádat dva 

pobytové tábory, a to v krásném horské 
prostředí na Bílé v termínech 12. -18. 7. 2020 
a 2. – 8. 8.2020. Současná situace nám však 
neumožňuje vám stoprocentně sdělit, zda se 
tábory uskuteční či ne. Určitě vás budeme 
aktuálně informovat. Za zmínku stojí, že na 
naše pobytové tábory se mohou přihlásit 
děti od 6 do 15 let. Tábory jsou pořádány 
v malebném horkém prostředí, obklopeném 
lesy beskydských vrchů. Děti čeká bohatý 
program, kvalitní zázemí ve formě hotelo-
vého ubytování a výtečná strava. Ubytováni 
budou na rekreační chatě, která je vybavena 
vším, co děti potřebují k prožití báječného 
týdne – pokoji, jídelnou, hernou, tělocvič-

nou, bufetem a hlavně venkovní terasa na-
bízí nádherný výhled na hřiště a okolní hory. 
Tábory jsou rozděleny do tematického bloku, 
takže si děti mohou vybrat podle toho, co je 
baví. Nabídka je opět bohatá a věříme, že 
si každý vybere. Ke správnému táboru také 
patří sportovní hry, stezka odvahy, disko-
téka, ale hlavně kamarádská atmosféra, 
dobrodružství a navázání nových přátelství.  
Na nabídku táborů se opět můžete podívat  
na webové stránky naší servisní organizace 
DOMINO cz, o.p.s. (www. idomino.eu). Vy, kte-
ří s námi máte podepsanou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče, zaplatíte za jeden turnus 
500,- Kč/dítě. O skutečném uskutečnění 
táborů bude rozhodovat aktuální nařízení 
vlády a aktuální epidemiologická situace.

 
PRACOVNÍ DÍLNY ANEB BRIGÁDA 
NANEČISTO

Jelikož se jedná o individuální služ-
by, budeme tuto organizovat bez omezení, 
pouze za zvýšených hygienických pravidel. 
Jedná se o možnost zapojení do ergoterapie 
(pracovní rehabilitace) neboli brigády na-
nečisto, aktivita je vhodná pro dospívající 
mládež ve věku 15 let a výše. Prostřednictvím 
smysluplného vzdělávání mohou tito využít 
svých schopností a dovedností potřebných 
pro zvládání běžných denních, zájmových 
i pracovních činností. Dospívající získají 
nové dovednosti i zkušenosti, ale především 
pracovní návyky a nové sociální kontakty. 
Pokud jsou děti ještě žáky základní školy, 
může je účast na ergoterapii více nasměrovat 
ohledně správného výběru následující školy. 

Mládeži umožníme praktickou zkuše-
nost v rámci brigády v různých střediscích 
organizace. Mají možnost zvolit si z následu-
jících pracovišť: miniškolka, administrativa 
a táborová kuchyně. Všechny druhy ergote-
rapie jsou vykonávány ve Zlíně.

Ergoterapií vedeme mladé dospělé 
k zodpovědnému a svědomitému přístupu 
k práci.

Zájem o ergoterapii je velký. Přednost 
mají děti svěřené do náhradní rodinné péče, 
a také rodiny, které mají s naší organizací uza-
vřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Děti mají po celou dobu ergoterapie zajiš-
těno ubytování a stravu, zároveň se budou učit 
samy hospodařit. Obědy mají zajištěné. Dále 
děti dostávají stravenky, kdy si za určený obnos 
obstarávají snídaně a večeře. Všechny nákupy 
musí řádně vyúčtovat. Tímto procesem vedeme 
děti k zodpovědnosti a finanční gramotnosti.
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formu prokládat i zasíláním video dokumentů 
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se značným množstvím osob. Samozřejmě 
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se dohodli, že tuto akci pro vás uskutečníme 
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a v plné síle. Nyní se aspoň máme na co těšit!

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SKUPINY DĚTÍ,
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

Všechny psychoterapeutické skupiny 
běží dle svého harmonogramu. Počátkem 

roku se aktéři setkávali osobně, počínaje 
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bory jsou určeny pro děti od 5 do 13 let, které 
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Mládeži umožníme praktickou zkuše-
nost v rámci brigády v různých střediscích 
organizace. Mají možnost zvolit si z následu-
jících pracovišť: miniškolka, administrativa 
a táborová kuchyně. Všechny druhy ergote-
rapie jsou vykonávány ve Zlíně.

Ergoterapií vedeme mladé dospělé 
k zodpovědnému a svědomitému přístupu 
k práci.

Zájem o ergoterapii je velký. Přednost 
mají děti svěřené do náhradní rodinné péče, 
a také rodiny, které mají s naší organizací uza-
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Děti mají po celou dobu ergoterapie zajiš-
těno ubytování a stravu, zároveň se budou učit 
samy hospodařit. Obědy mají zajištěné. Dále 
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děti k zodpovědnosti a finanční gramotnosti.

5

PORADENSTVÍ
Dovolte nám, abychom vás seznámili 

s oblastmi poskytování poradenství v naší 
organizaci.

Poradenství probíhá na základě indi-
viduálních konzultací osobně, telefonicky, 
emailem a nově také přes on-line virtuální 
prostor (Skype. Messenger, ZOOM, WhatsApp 
apod.)

Poskytujeme poradenství psychotera-
peutické, výchovné, párové poradenství, 
rodinné poradenství, psychologické po-
radenství, psychosociální poradenství, 

speciálně pedagogické poradenství, po-
radenství v tíživé sociální situaci, pora-
denství sociálně-právního charakteru, 
individuální poradenství pro děti z ná-
hradní péče, poradenství pro pěstounské 
rodiny, zprostředkování následné pomoci 
u odborníků, supervizní podporu. 

Prostřednictvím poradenské činnosti 
je dětem, pěstounům a adoptivním rodičům 
nabízeno poskytnutí základních informací, 
pomoc při jednání s úřady, sepisováním žá-
dostí a návrhů např. k soudu. Dále můžeme 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ NON STOP LINKA

Pro všechny klienty i zájemce z oblasti náhradní péče je k dispozici také telefonická nonstop poradenská linka organizace, 
která je bezplatná a její provoz je nepřetržitý. Nonstop linku obsluhují pouze odborní pracovníci naší organizace, kteří jsou 
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Dále vám  přinášíme další kontakty, na které se v případě potřeby můžete obrátit. 
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být nápomocni v orientaci v nabízených 
službách. V rámci poradenství se soustředí-
me na řešení konkrétních úskalí a problémů, 
reagujeme na specifické zakázky, se kterými 
děti či rodiny s přijatými dětmi přicházejí. 

K poradenství se můžete objednávat 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
731918258 nebo e-mailu: info@nadlani.
net. K objednání můžete taktéž využít svého 
klíčového pracovníka z doprovázející orga-
nizace, který Vám ochotně podá všechny 
potřebné informace.

OKÉNKO PRO DOTAZY
V organizaci se nám množí dotazy pěs-

tounů ohledně jejich nároku na ošetřovné. 
Zeptali jsme se za vás a sdělujeme následující:

Pokud je pěstoun zaměstnán, plyne 
mu nárok na ošetřovné z titulu zaměstnání. 
Pokud ale pobírá důchod, není na příjmech 
krácen, a proto ošetřovné pobírat nelze. Čes-
ká správa sociálního zabezpečení (Aktuální 
informace k ošetřovnému, 2020) uvádí, že 
hlavní podmínkou ošetřovného je věk dítěte 
– musí být mladší 13 let. Pokud ale dosáhne 
právě 13 let v době, kdy ošetřovné pobíráte, 
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pečuje, musí být zároveň plátcem nemocen-

ského pojištění, a také musí mít společnou 
domácnost s dítětem, o které je pečováno. 
Na ošetřovné vzniká nárok po celou dobu 
mimořádných opatření, to znamená po celou 
dobu uzavření školských a dětských zaříze-
ní. V ošetřovném se mohou osoby pečující 
střídat, nesmí se však překrývat dny. Výše 
ošetřovného činí 60% redukovaného den-
ního vyměřovacího základu za kalendářní 
den, a tato výše je vyplácena do 1 měsíce 
od doručení řádně vyplněných podkladů. 

Postup při vyřízení ošetřovného dle 
České správy sociálního zabezpečení 
(2020):

• Část A vyplňuje školské/dětské zařízení 
– tiskopis je dostupný elektronicky na 
ePortálu ČSSZ. Část A tohoto tiskopisu 
vyplní školské/dětské zařízení, který 
následně zašle příslušnému rodiči emailem. 

•  Část B rodič vyplní, podepíše, a následně 
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elektronicky, emailem, nebo předat 
fyzicky.
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podklady příslušnému OSSZ.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/
aktualni-informace-k-osetrovnemu
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Jelikož se vy, pěstouni, staráte pře-
devším o děti školního věku, dovolte nám, 
poskytnout základní informace o tom, jak to 
nyní se školami je. Nikdo z nás neví, kdy děti 
opět zasednout do školních lavic. Můžeme 
jen doufat, že to bude brzy. Věříme totiž,  
že učení se s  dětmi je opravdu náročné.  
I proto jsme vám nabídli doučování dětí on-
line, kterého jste hojně využili, a to nás těší! 
Spojili jsme se s Karlovou univerzitou v Pra-
ze, která nám poskytla množství studentů – 
dobrovolníků pro on-line výuku vašich dětí. 
Tato výuka by měla být zaměřená přesně dle 
potřeb a výukových možností vašich dětí.  
Do výuky se zapojilo přes šedesát studentů, 
za což jim patří velké poděkování. Doufáme, 
že i vy a vaše děti jste s touto službou spo-
kojeni. Chtěli bychom vás zdvořile požádat 
o písemné vyslovení spokojenosti či nespo-
kojenosti s touto studentskou dobrovolnou 
činností. Prosím, pošlete nám e-mail na 
info@nadlani.net anebo dopis na adresu: 
NA DLANI o.p.s., Štefánikova 5462, 760 01 
Zlín, kde nám sdělíte krátké zhodnocení výu-
ky a spolupráce s daným studentem (uveďte  

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ Z PĚSTOUNSKÉ PÉČE

i jeho jméno). Na závěr bychom chtěli zaslat 
poděkování všem studentům i představi-
telům univerzity. Myslíme si, že studenti, 
kteří se do výuky zapojili, si zaslouží díky  
a ocenění! Prosím, doučování vás nic ne-
stojí, vyhraďte si alespoň chvíli času na 
vyjádření zpětné vazby k doučování vašeho 
dítěte. Již předem vám děkujeme!

Na závěr si dovolíme nabídnout pár rad, 
jak ve zdraví přežít domácí výuku.

Jak si to tedy doma alespoň trochu usnad-
nit? 5 rad, jak zkombinovat vyučování 
s prací.
1. Koutek pro práci i studium
Každý by měl mít svůj vlastní prostor – třeba 
jen stejné místo u stolu, kde by mohl sám 
pracovat, učit se nebo odpočívat. Pomáhá 
to vytvářet režim a bojovat proti ponorce.

2. Škola začíná v přesně stanovený čas. 
A přes to prostě nejede vlak!
Nasnídat, vyčistit zuby, převléknout. Pravi-
delnost je základ. 

3. Evidujeme si to, co jsme udělali, a co je 
ještě před námi
Škola úkoly zadává postupně, proto jsme 
najeli na vlastní systém. Úkoly si zakládáme, 
zapisujeme. Také si píšeme všechny nové 
úkoly, datum zadání a jeho splnění. Někteří 
mají takový přehled v elektronické podobě, 
díky různým školním programům.

4. Právo na odpočinek, pravidelné stravování
Pauzy jsou potřeba, stejně jako svačiny. 
S ohledem na efektivní plánování zásob 
jedeme podle jídelníčku a s humorem jídlo 
proti pípnutí čipu vydáváme: „To máme zase 
jedničku? Ach jo!“

5. Využití her jako názorné pomůcky
Nebojte se propojovat výuku s tím, co máte 
doma. Prvouka – hra s kartičkami se zeleni-
nou a ovocem – jejich třídění a diskuze. Pro 
starší se osvědčují on-line kurzy (doplňování 
i/y, počítání). Odkazy na ně najdete také 
níže, spoustu je jich nyní zdarma a nabízí 
nejen zadání úkolu, ale také i jeho řešení.

Zdroj: https://www.dreport.cz/blog 

CO AKTUÁLNĚ POTŘEBUJEME ZNÁT?

Ministerstvo zdravotnictví společně  
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
připravilo pozvolný plán návratu do běžného 
života. Dle vývoje epidemiologické situace 
bude dále upravován. 

V přehledu naleznete, kdy se školní ak-
tivity postupně obnoví, pokud bude situace 
příznivá:

pondělí 20. dubna 2020:
Vysoké školy (vědecko-akademické in-

stituce) – individuální aktivity pro studenty 
v posledním ročníku studia vždy do max. 
počtu 5 osob. Týká se např. individuálních 

1. PLÁN POSTUPNÉHO UVOLŇOVÁNÍ NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOL
konzultací či zkoušek, zejména státních zá-
věrečných či rigorózních. Individuálně bude 
možné také navštívit knihovnu či studovnu, 
ale pouze za účelem příjmu či odevzdání 
studijní literatury.

pondělí 27. dubna 2020:
Vysoké školy (vědecko-akademické 

instituce) – individuální aktivity pro stu-
denty vždy do max. počtu 5 osob. Týká se 
např. individuálních konzultací či zkou-
šek, zejména státních závěrečných či ri-
gorózních. Individuálně bude možné také 
navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze 
za účelem příjmu či odevzdání studijní 
literatury.

pondělí 11. května 2020:
Studenti závěrečných ročníků střed-

ních škol, konzervatoří a vyšších odborných 
škol – výhradně pro účely přípravy na ma-
turitní, závěrečné zkoušky a absolutoria. 
Individuální výuka na základních umělec-
kých školách a jazykových školách s právem 
státní jazykové zkoušky.

Prezenční výuka ve školách při dětských 
domovech se školou, výchovných a diagnos-
tických ústavech.

pondělí 25. května 2020:
Možnost osobní přítomnosti žáků  

1. stupně základních škol a jejich organizova-
né a zájmové aktivity nepovinného charakteru 
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formou školních skupin – doporučeno 15 dětí 
ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti 
měnit složení skupin, roušky doporučeny  
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povin-
ně pak roušky ve společných prostorách školy.

Výuka a vzdělávání na základních umělec-
kých školách, jazykových školách s právem státní 
jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného 
času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června 2020:
Možnost realizace maturitních a závě-

rečných zkoušek a absolutorií na konzerva-
tořích a vyšších odborných školách.

Omezená možnost realizovat praktické 
vyučování (odborný výcvik) na středních 
a vyšších odborných školách – podmínky 
obdobné jako u školních skupin.

Červen
Možnost realizace jednotných při-

jímacích a školních přijímacích zkoušek  
na středních školách.

Realizace konzultací či občasných vzdě-
lávacích aktivit v menších skupinách žáků 
na 2. stupních základních škol a školách 
středních, a to ve stěžejních předmětech  
a formou třídnických hodin.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo 
pozvolný plán návratu do běžného života. 
Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, 
že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. 
V přehledu naleznete, kdy a které obchody, 
služby či školní aktivity se postupně obno-
ví, pokud bude situace příznivá.

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 
23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování 
vybraných opatření. Časový harmonogram 
níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.

POVOLUJE SE
20. dubna 2020
• Vysoké školy (vědecko-akademické institu-

ce) – individuální aktivity v rámci studia na 

vysoké škole pro studenty v posledním roč-
níku studia vždy do max. počtu 5 studentů. 
Individuální konzultace; individuální 
zkoušky, zejména státní závěrečné nebo 
státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně 
ukončuje studium; individuální přítom-
nost při laboratorních, experimentál-
ních, uměleckých a praktických aktivitách  
a praxích nebo klinické a praktické výuce, 
které jsou nezbytné pro dokončení baka-
lářského, magisterského nebo doktorské-
ho studia, popř. dokončení bakalářských, 
diplomových nebo disertačních prací); 
individuální návštěvy knihoven a studo-
ven pro všechny ročníky za účelem pouze 
příjmu či odevzdání studijní literatury.

• Řemesla s provozovnou
• Farmářské trhy a tržiště, další trhy  

a tržiště
• Autobazary a autosalóny
• Venkovní tréninkové aktivity profesionál-

ních sportovců s vyloučením veřejnosti 
v menších skupinách za přesně definova-
ných podmínek (sportovci s profesionální 
smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, 
MV ČR a VSC MŠMT)

• Svatby do 10 lidí za specifických hygie-
nických podmínek (účastnit obřadu se 
mohou snoubenci, dva svědci, osoba 
jednající za orgán veřejné moci či osoba 
jednající za orgán oprávněné církve, 
matrikář a nejvýše čtyři další osoby)

Zdroj: www.brnotoday.cz

2. PLÁN CELKOVÉHO POSTUPNÉHO UVOLŇOVÁNÍ (KE DNI 23. 4. 2020)
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POVOLUJE SE
24. dubna 2020 
• Na veřejně dostupných místech lze pobý-

vat nejvýše v počtu deseti osob, s výjim-
kou členů domácnosti, výkonu povolání, 
podnikatelské nebo jiné obdobné čin-
nosti, účasti na pohřbu, a je nutno za-
chovávat odstup od jiných osob nejméně  
2 metry

• Trénink sportovců, pro které je sport 
výdělečnou činností v menší skupině  
za splnění definovaných podmínek

• Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob  
za splnění definovaných podmínek

• Účast na spolkové činnosti za splnění 
definovaných podmínek

• Sportování na venkovních sportovištích, 
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně 
přístupných místech v menší skupině za 
splnění definovaných podmínek

POVOLUJE SE
27. dubna 2020
• Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistic-

kých informačních center), pokud nejsou 
v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netý-
ká se provozoven, které budou otevírány 
v dalších etapách) za splnění definova-
ných podmínek

• Autoškoly a centra pro zdokonalovací 
výcvik řidičů za splnění definovaných 
podmínek

• Posilovny a fitness centra za splnění de-
finovaných podmínek

• Knihovny za splnění definovaných pod-
mínek

• Zoologické, botanické a dendrologické 
zahrady (venkovní prostory) za splnění 
definovaných podmínek

• Překročení státních hranic za splnění 
definovaných podmínek

• Vysoké školy (vědecko-akademické insti-
tuce) – za splnění definovaných podmí-
nek

 - jsou povolené tyto činnosti: 
 - osobní přítomnost na klinické a praktic-

ké výuce a praxi, 
 - individuální návštěvy knihoven a studo-

ven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání 
studijní literatury, 

 - osobní přítomnost studentů na kon-
zultaci nebo na zkoušení za přítomnosti 
nejvýše 5 osob,

 - realizace laboratorní, experimentální 
nebo umělecké práce zejména pro realiza-
ci závěrečných prací v rámci studia v ba-

kalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu za přítomnosti 
nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:
• provozovny, které se nacházejí v nákup-

ních centrech nad 5 000 m2, pokud ne-
disponují samostatným vchodem z ven-
kovních prostor,

• provozovny, kde dochází ke kontaktu po-
skytovatele služby s povrchem těla zá-
kazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, 
manikúry, solária, kosmetické, masérské, 
regenerační nebo rekondiční služby, pro-
vozování živnosti, při níž je porušována 
integrita kůže,

• kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky 
s výjimkou prodeje bez konzumace v pro-
dejně a prodeje s konzumací přes výdejní 
okénko,

• restaurace, hospody, bufety s výjimkou 
prodeje přes výdejní okénko,  

• školní jídelny s výjimkou výdeje přes vý-
dejní okénko mimo provozovnu,

• zaměstnanecké stravování s výdejem jídla 
pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit 
na požadovanou velikost vytýčením (posta-
čují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epi-
demiologické situace
11. května 2020
• Všechny provozovny v nákupních cent-

rech* 
• Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou 

v nákupních centrech 
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vi-

notéky, pivotéky s prodejem přes výdejní 
okénko a v rámci venkovních (letních) 
zahrádek 

• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, ma-
nikúry, solária, kosmetické, masérské, 
regenerační nebo rekondiční služby 

• Muzea, galerie a výstavní síně 
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory) 
• Venkovní tréninkové aktivity profesionál-

ních sportovců s vyloučením veřejnosti
• Možnost individuální přípravy žáků a stu-

dentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách 
na závěrečné/maturitní zkoušky a abso-
lutoria

• Individuální výuka na základních umělec-
kých školách a jazykových školách s prá-
vem státní jazykové zkoušky

• Prezenční výuka ve školách při dětských 
domovech se školou, výchovných a dia-
gnostických ústavech

• Ve všech případech při dodržení přesně 
definovaných podmínek.

* v případě pozitivní epidemiologické situace 
a za specifických hygienických podmínek

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epi-
demiologické situace
25. května 2020
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, 

vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory)
• Hotely, venkovní kempy a další ubytovací 

zařízení (včetně jejich restaurací a kavá-
ren) 

• Taxislužby (dosud nepovolené) 
• Živnosti, při kterých je porušována inte-

grita kůže (tetování, piercing) 
• Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní 

aktivity za přesně definovaných podmí-
nek 

• Kulturní, společenské, sportovní akce 
(počet osob bude specifikován) 

• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let 
věku 

• Další včetně opatření v cestovním ruchu 
• Svatby za specifických hygienických pod-

mínek 
• Zoologické, botanické a dendrologické 

zahrady (včetně vnitřních prostor)
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stup-

ně základních škol a jejich organizované  
a zájmové aktivity nepovinného charakte-
ru formou školních skupin – doporučeno 
15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), 
bez možnosti měnit složení skupin, roušky 
doporučeny (o nošení/nenošení rozhod-
ne vyučující), povinně pak roušky ve spo-
lečných prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogic-
kých i nepedagogických zaměstnanců bude 
zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků  
a rizikových rodinných příslušníků žáků 
sdílejících s nimi společnou domácnost 
bude zajištěná pokračováním distanční vý-
uky z domu. 

Uvedená možnost platí i pro některé 
typy speciálních základních škol (pro zra-
kově postižené, žáky s vadami řeči).
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POVOLUJE SE
24. dubna 2020 
• Na veřejně dostupných místech lze pobý-

vat nejvýše v počtu deseti osob, s výjim-
kou členů domácnosti, výkonu povolání, 
podnikatelské nebo jiné obdobné čin-
nosti, účasti na pohřbu, a je nutno za-
chovávat odstup od jiných osob nejméně  
2 metry

• Trénink sportovců, pro které je sport 
výdělečnou činností v menší skupině  
za splnění definovaných podmínek

• Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob  
za splnění definovaných podmínek

• Účast na spolkové činnosti za splnění 
definovaných podmínek

• Sportování na venkovních sportovištích, 
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně 
přístupných místech v menší skupině za 
splnění definovaných podmínek

POVOLUJE SE
27. dubna 2020
• Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistic-

kých informačních center), pokud nejsou 
v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netý-
ká se provozoven, které budou otevírány 
v dalších etapách) za splnění definova-
ných podmínek

• Autoškoly a centra pro zdokonalovací 
výcvik řidičů za splnění definovaných 
podmínek

• Posilovny a fitness centra za splnění de-
finovaných podmínek

• Knihovny za splnění definovaných pod-
mínek

• Zoologické, botanické a dendrologické 
zahrady (venkovní prostory) za splnění 
definovaných podmínek

• Překročení státních hranic za splnění 
definovaných podmínek

• Vysoké školy (vědecko-akademické insti-
tuce) – za splnění definovaných podmí-
nek

 - jsou povolené tyto činnosti: 
 - osobní přítomnost na klinické a praktic-

ké výuce a praxi, 
 - individuální návštěvy knihoven a studo-

ven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání 
studijní literatury, 

 - osobní přítomnost studentů na kon-
zultaci nebo na zkoušení za přítomnosti 
nejvýše 5 osob,

 - realizace laboratorní, experimentální 
nebo umělecké práce zejména pro realiza-
ci závěrečných prací v rámci studia v ba-

kalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu za přítomnosti 
nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:
• provozovny, které se nacházejí v nákup-

ních centrech nad 5 000 m2, pokud ne-
disponují samostatným vchodem z ven-
kovních prostor,

• provozovny, kde dochází ke kontaktu po-
skytovatele služby s povrchem těla zá-
kazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, 
manikúry, solária, kosmetické, masérské, 
regenerační nebo rekondiční služby, pro-
vozování živnosti, při níž je porušována 
integrita kůže,

• kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky 
s výjimkou prodeje bez konzumace v pro-
dejně a prodeje s konzumací přes výdejní 
okénko,

• restaurace, hospody, bufety s výjimkou 
prodeje přes výdejní okénko,  

• školní jídelny s výjimkou výdeje přes vý-
dejní okénko mimo provozovnu,

• zaměstnanecké stravování s výdejem jídla 
pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit 
na požadovanou velikost vytýčením (posta-
čují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epi-
demiologické situace
11. května 2020
• Všechny provozovny v nákupních cent-

rech* 
• Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou 

v nákupních centrech 
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vi-

notéky, pivotéky s prodejem přes výdejní 
okénko a v rámci venkovních (letních) 
zahrádek 

• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, ma-
nikúry, solária, kosmetické, masérské, 
regenerační nebo rekondiční služby 

• Muzea, galerie a výstavní síně 
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory) 
• Venkovní tréninkové aktivity profesionál-

ních sportovců s vyloučením veřejnosti
• Možnost individuální přípravy žáků a stu-

dentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách 
na závěrečné/maturitní zkoušky a abso-
lutoria

• Individuální výuka na základních umělec-
kých školách a jazykových školách s prá-
vem státní jazykové zkoušky

• Prezenční výuka ve školách při dětských 
domovech se školou, výchovných a dia-
gnostických ústavech

• Ve všech případech při dodržení přesně 
definovaných podmínek.

* v případě pozitivní epidemiologické situace 
a za specifických hygienických podmínek

POVOLÍ SE pokud nedojde ke zhoršení epi-
demiologické situace
25. května 2020
• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, 

vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory)
• Hotely, venkovní kempy a další ubytovací 

zařízení (včetně jejich restaurací a kavá-
ren) 

• Taxislužby (dosud nepovolené) 
• Živnosti, při kterých je porušována inte-

grita kůže (tetování, piercing) 
• Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní 

aktivity za přesně definovaných podmí-
nek 

• Kulturní, společenské, sportovní akce 
(počet osob bude specifikován) 

• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let 
věku 

• Další včetně opatření v cestovním ruchu 
• Svatby za specifických hygienických pod-

mínek 
• Zoologické, botanické a dendrologické 

zahrady (včetně vnitřních prostor)
• Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stup-

ně základních škol a jejich organizované  
a zájmové aktivity nepovinného charakte-
ru formou školních skupin – doporučeno 
15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), 
bez možnosti měnit složení skupin, roušky 
doporučeny (o nošení/nenošení rozhod-
ne vyučující), povinně pak roušky ve spo-
lečných prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogic-
kých i nepedagogických zaměstnanců bude 
zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků  
a rizikových rodinných příslušníků žáků 
sdílejících s nimi společnou domácnost 
bude zajištěná pokračováním distanční vý-
uky z domu. 

Uvedená možnost platí i pro některé 
typy speciálních základních škol (pro zra-
kově postižené, žáky s vadami řeči).
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Základní školy ani střední školy ne-
budou do 30. 6. 2020 otevřeny pro po-
vinnou školní docházku, resp. vzdělávání 
(s výjimkami uvedenými v ostatních čás-
tech textu); platí to i pro ostatní speciál-
ní základní školy (pro žáky s mentálním 
postižením, souběžným postižením více 
vadami, autismem apod.).

Doporučený počet žáků ve školní skupině 
je 15 s možností navýšení dle místních pod-
mínek tak, aby byla podle možnosti dodržená 
zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých 
skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit. 

Nošení roušek v průběhu vyučování je 
doporučené, při výuce v lavicích může vyu-
čující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky 
musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti 
např. při skupinové práci.

Nošení roušek je povinné mimo třídu 
ve všech společných prostorách školy nebo 
školského zařízení. 

Vzájemný kontakt různých školních 
skupin bude omezený. Doporučit zřízení 
provizorní šatny v rámci zadní části třídy. 
Dohled na chodbách o přestávkách.

Provoz školní družiny, školního klubu 
ani zájmové kroužky nad rámec jedné sku-
piny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolena.
Otevření jídelen se zváží až následně 

podle aktuální epidemiologické situace a 
místních podmínek, pokud jde o možnost 
oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude 
podmíněno podepsáním Čestného prohlášení 
zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti 
žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společ-
nou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník 
sdílející společnou domácnost bez definova-
né chronické nemoci a do věku 65 let).

MZ ČR doporučí zřizovatelům předškol-
ních zařízení jejich otevření k tomuto datu 

(pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické 
situace), za přesně stanovených podmínek. 

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ pokud nedojde  
ke zhoršení epidemiologické situace
Nejdříve od 1. června 2020
• Možnost realizace maturitních a závěreč-

ných zkoušek a absolutorií na konzerva-
tořích a vyšších odborných školách.

• Omezená možnost realizovat praktické 
vyučování (odborný výcvik) na středních 
a vyšších odborných školách – podmínky 
obdobné jako u školních skupin.

Ve všech případech při dodržení přesně 
definovaných podmínek.

Ostatní činnosti budou povoleny ná-
sledně během června dle aktuální epide-
miologické situace. 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/
uvolnovani-opatreni/

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy (Nejčastější dotazy k aktuálním 
opatřením ke konoronaviru, 2020) uvádí, že 
provoz mateřských škol sice vládou zakázán 
není, ale většina zařízení je z důvodu epi-
demiologické situace v České republice a na 
doporučení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) uzavřena.  
O tomto vždy rozhoduje ředitel/ka zařízení, 
po konzultaci se zřizovatelem. Pokud se  
i vás týká uzavření mateřských škol, máte 
nárok na ošetřovné. Formulář ošetřovného 
vyplňuje daná mateřská škola. Jak přesně při 
žádosti o ošetřovné postupovat se dozvíte 
na dalších stránkách. Pokud se vás uzavření 
mateřských škol netýká, a zařízení je nadále 
otevřeno, nevztahuje se na něj omezení 15 
dětí, a také musí být dodržovány přísné 
hygienické zásady.

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Mnohých z vás se také týkají zápisy 

předškoláků do 1. tříd základních škol. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením 
ke konoronaviru, 2020) sdělilo, že ty již 
proběhly v průběhu celého měsíce dubna, 
a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
Děti tak sice přišly o svůj zážitek ze zápisu 
do první třídy. Ale nezoufejte! V průběhu 
povinné školní docházky budou mít o spoustu 

3. DALŠÍ INFORMACE ZE ŠKOLSTVÍ
zážitků postaráno! V případě, že dítě bude mít 
odklad povinné školní docházky a nebude na 
doporučení Školského poradenského zařízení 
(ŠPZ) o odkladu povinné školní docházky 
doručeno, bude zřízení o přijetí přerušeno,  
a to do doby, kdy bude toto doporučení vydané.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A 
STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

I o těchto situacích Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (Nejčastější do-
tazy k aktuálním opatřením ke konoronaviru, 
2020) stále jedná. Pokud se školská zařízení 
otevřou do konce května, budou se přijímací 
zkoušky, i maturity, konat nejblíže 3 týdny 
od otevření škol. U státních maturitních 
zkoušek by proběhla pouze didaktická část 
bez písemné části z českého a cizího jazyka. 
O jiné situaci bude vláda předem informovat. 

Pravidelně ale sledujte informační portály, 
nebo se informujte u své klíčové pracovnice, 
která tyto skutečnosti pravidelně sleduje. 

Podporu při vypracovávání úkolů mů-
žete využít nejen formou našich vysokoškol-
ských dobrovolníků, o které jste projevili 
zájem, ale podporu můžete nalézt i v tele-
vizi či na internetu. Česká televize každé 
dopoledne vysílá pořád UčíTelka, který se 
věnuje učivu prvního stupně. Odvysílané díly 
naleznete na tomto odkaze: https://www.
ceskatelevize.cz/porady/13394657013-
-ucitelka/dily
Odkazy na domácí přípravu na výuku:
https://www.matika.in/cs/ 
https://www.gramar.in/cs/ 
https://skolakov.eu/ 
https://www.youtube.com/ - daný předmět 
stačí napsat do vyhledávače.
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ROZHOVOR S...

V této rubrice přinášíme rozhovory s několika osobami, které zasáhl nouzový stav a celá epidemiologická situace 
v různých podobách. Postupně se seznámíte s lékařkou, která stojí v čelních řadách pomoci, s učitelkou, která 
trpělivě připravuje on-line výuku pro své děti a s hercem (mj. podnikatelem Biskupem ze seriálu Slunečná), 
kterému se taktéž zastavil svět práce a možností. Rozhovory se svými přáteli pro vás připravila Leona Hozová.

1. ROZHOVOR S LÉKAŘKOU
Vládou vyhlášené mimo-

řádné opatření v souvislosti 
s vyhlášením stavu nouze kvů-
li nákaze Covid 19 se citelně 
dotýká i zdravotníků. Tito 
jsou v plném nasazení a mají 
co dělat, aby celkovou situ-
aci zvládli. K dnešnímu roz-
hovoru jsem si přizvala mou 
velkou přítelkyni paní MUDr. 
Janu Pelkovou, která působí jako primář-
ka Hematologicko-transfuzního oddělení 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně  
a ve Vsetínské nemocnici, dále jako akade-
mická pracovnice na Ústavu zdravotnických 
věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pojďte 
si přečíst povídání o stávající situaci, jak 
ji prožívají zdravotníci i ona sama, co by 
doporučila a jak vnímá další vývoj.

Jak se Vy, sama, díváte na razantní 
opatření, která nařídila vláda, aby zabrá-
nila šíření koronaviru?

Opatření jsou jistě nutná. Od začátku to 
chápu jako snahu o zpomalení rozvoje epi-
demie, a tím ochranu zdravotního systému 
před jeho vyčerpáním a jeho kolapsem. Mys-
lím, že naše země zareagovala relativně včas,  
a proto nedošlo k tak explozivnímu nárůstu 
nemocných jako např. v Itálii, Španělsku či 
v Americe. 

Tato zátěžová doba s sebou přiná-
ší obrovské nároky na zdravotníky. Vy, 
sama, jste lékařkou v manažerské pozi-
ci, která má velkou zodpovědnost neje-
nom za své podřízené, ale i za pacienty.  
Kde shledáváte největší zatížení na Vás, 
ale i kolegy lékaře, zdravotní sestry  
a ostatní zdravotní personál?

Zatížení je v tom, že řešíme najednou ze 
dne na den zcela novou situaci. Museli jsme 
prakticky ze dne na den zcela změnit dlou-

holetý systém, na který jsme 
byli všichni zvyklí a dělali již 
prakticky v rutině. Najednou 
se věci mění a někteří kole-
gové na tak rychlý sled změn 
nejsou připraveni. Lékaři i se-
stry jsou pod větším tlakem 
nemocných lidí, kteří sami ve 
stresu reagují nepřiměřeně. 

Už situace sama o sobě 
je stres. Další stres je strach, 

který si řeší každý sám v sobě. Strach, aby 
neonemocněl sám, nebo někdo z příbuz-
ných. Další stres je, že lidé se mohou zcela 
iracionálně zdravotníků bát, aby je nenaka-
zili. K tomu přistupuje stres z toho, jak se 
bude vyvíjet ekonomická situace, jestli třeba 
nepřijdou o naspořené peníze, jestli někteří 
příbuzní nepřijdou o práci. V takové situaci 
pod stresem se odhalí lidské charaktery. 
S tím se manažeři setkávají. Některá roz-
hodnutí musíme dělat direktivně, a tím více 
potom také jejich dodržování kontrolovat. 
Jinak to nejde. 

Někteří pacienti si stěžují, že jsou 
zdravotnická zařízení omezená na pro-
vozu, že nefungují tak jako dříve, že se 
odvolávají naplánované operace, lékaři 
pracují on-line. Jakou naléhavost spatřu-
jete v tomto opatření? 

To pochopitelně souvisí právě s těmi 
vládními opatřeními a změnami provozu. 
Aby nebyli zdravotníci přetížení, byly od-
volány plánované výkony, všechny síly se 
napřely ke zvládnutí této mimořádné situa-
ce. Postihlo to svým způsobem všechny lidi 
v zemi. Jedná se o stav, který jsme nikdo 
zatím během svého života nezažili, a někdy 
nám tedy trvá delší dobu, než pochopíme 
skutečný stav věcí. Některé souvislosti se 
nám mohou dojít až po čase. Jsme velmi 
rádi, když to veřejnost respektuje a nena-
dává nám, zdravotníkům. Provoz nemocnice 

a ambulancí se pomalu a postupně začne 
obnovovat a i na jejich operaci určitě přijde 
řada. 

Jak, tedy, probíhá provoz Vašeho od-
dělení v nouzovém stavu? 

Rozdělili jsme personál na tzv. týmy, 
které se vzájemně nepotkávají, a tudíž je 
minimalizováno riziko onemocnění personá-
lu. Na to je kladen velký důraz, aby personál 
zůstal zdravý, neonemocněl a pacienty měl 
kdo léčit a ošetřovat. Již teď je známo, že 
z nemocných je asi deset procent zdravot-
níků, lékařů a sester. 

Co se reálně děje s lidským tělem, když 
ho napadne virus Covid -19?

COVID-19 je název onemocnění (z angl. 
Coronavirus Disease, objevilo se koncem 
roku 2019) - je způsobeno tzv. „novým“ 
koronavirem SARS-CoV 2. Virus potřebuje ke 
svému životu živé buňky, aby se mohl množit 
a dále šířit. Člověk virus vdechne dýchacím 
ústrojím. Virus se dostane do nosu, nosohl-
tanu, průdušnice, průdušek a případně až 
do plic. Nějakou dobu potřebuje na to, aby 
se tu zabydlel a pomnožil. Lidský imunitní 
systém jej identifikuje jako cizí element 
a začne se proti němu bránit. Člověk toto 
dění zaznamená v podobě nemoci. Je velmi 
podobné chřipce. Může to zůstat na úrov-
ni postižení dýchacího systému s příznaky 
kašle, dušnosti, horečky, celkové únavy  
a dalších příznaků. U některých lidí se může 
spustit celková zánětlivá reakce organismu, 
a to bývají právě ty nejhůře probíhající stavy. 

Může se vyléčený znovu nakazit anebo 
je to vyloučené?

Je to sice málo pravděpodobné, ale bo-
hužel to není úplně vyloučené. Velmi záleží 
na imunitním systému každého člověka, ale 
obecně by imunita – tedy ochrana před touto 
nemocí měla přetrvávat zhruba dva roky. 
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ROZHOVOR S...

V této rubrice přinášíme rozhovory s několika osobami, které zasáhl nouzový stav a celá epidemiologická situace 
v různých podobách. Postupně se seznámíte s lékařkou, která stojí v čelních řadách pomoci, s učitelkou, která 
trpělivě připravuje on-line výuku pro své děti a s hercem (mj. podnikatelem Biskupem ze seriálu Slunečná), 
kterému se taktéž zastavil svět práce a možností. Rozhovory se svými přáteli pro vás připravila Leona Hozová.

1. ROZHOVOR S LÉKAŘKOU
Vládou vyhlášené mimo-

řádné opatření v souvislosti 
s vyhlášením stavu nouze kvů-
li nákaze Covid 19 se citelně 
dotýká i zdravotníků. Tito 
jsou v plném nasazení a mají 
co dělat, aby celkovou situ-
aci zvládli. K dnešnímu roz-
hovoru jsem si přizvala mou 
velkou přítelkyni paní MUDr. 
Janu Pelkovou, která působí jako primář-
ka Hematologicko-transfuzního oddělení 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně  
a ve Vsetínské nemocnici, dále jako akade-
mická pracovnice na Ústavu zdravotnických 
věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pojďte 
si přečíst povídání o stávající situaci, jak 
ji prožívají zdravotníci i ona sama, co by 
doporučila a jak vnímá další vývoj.

Jak se Vy, sama, díváte na razantní 
opatření, která nařídila vláda, aby zabrá-
nila šíření koronaviru?

Opatření jsou jistě nutná. Od začátku to 
chápu jako snahu o zpomalení rozvoje epi-
demie, a tím ochranu zdravotního systému 
před jeho vyčerpáním a jeho kolapsem. Mys-
lím, že naše země zareagovala relativně včas,  
a proto nedošlo k tak explozivnímu nárůstu 
nemocných jako např. v Itálii, Španělsku či 
v Americe. 

Tato zátěžová doba s sebou přiná-
ší obrovské nároky na zdravotníky. Vy, 
sama, jste lékařkou v manažerské pozi-
ci, která má velkou zodpovědnost neje-
nom za své podřízené, ale i za pacienty.  
Kde shledáváte největší zatížení na Vás, 
ale i kolegy lékaře, zdravotní sestry  
a ostatní zdravotní personál?

Zatížení je v tom, že řešíme najednou ze 
dne na den zcela novou situaci. Museli jsme 
prakticky ze dne na den zcela změnit dlou-

holetý systém, na který jsme 
byli všichni zvyklí a dělali již 
prakticky v rutině. Najednou 
se věci mění a někteří kole-
gové na tak rychlý sled změn 
nejsou připraveni. Lékaři i se-
stry jsou pod větším tlakem 
nemocných lidí, kteří sami ve 
stresu reagují nepřiměřeně. 

Už situace sama o sobě 
je stres. Další stres je strach, 

který si řeší každý sám v sobě. Strach, aby 
neonemocněl sám, nebo někdo z příbuz-
ných. Další stres je, že lidé se mohou zcela 
iracionálně zdravotníků bát, aby je nenaka-
zili. K tomu přistupuje stres z toho, jak se 
bude vyvíjet ekonomická situace, jestli třeba 
nepřijdou o naspořené peníze, jestli někteří 
příbuzní nepřijdou o práci. V takové situaci 
pod stresem se odhalí lidské charaktery. 
S tím se manažeři setkávají. Některá roz-
hodnutí musíme dělat direktivně, a tím více 
potom také jejich dodržování kontrolovat. 
Jinak to nejde. 

Někteří pacienti si stěžují, že jsou 
zdravotnická zařízení omezená na pro-
vozu, že nefungují tak jako dříve, že se 
odvolávají naplánované operace, lékaři 
pracují on-line. Jakou naléhavost spatřu-
jete v tomto opatření? 

To pochopitelně souvisí právě s těmi 
vládními opatřeními a změnami provozu. 
Aby nebyli zdravotníci přetížení, byly od-
volány plánované výkony, všechny síly se 
napřely ke zvládnutí této mimořádné situa-
ce. Postihlo to svým způsobem všechny lidi 
v zemi. Jedná se o stav, který jsme nikdo 
zatím během svého života nezažili, a někdy 
nám tedy trvá delší dobu, než pochopíme 
skutečný stav věcí. Některé souvislosti se 
nám mohou dojít až po čase. Jsme velmi 
rádi, když to veřejnost respektuje a nena-
dává nám, zdravotníkům. Provoz nemocnice 

a ambulancí se pomalu a postupně začne 
obnovovat a i na jejich operaci určitě přijde 
řada. 

Jak, tedy, probíhá provoz Vašeho od-
dělení v nouzovém stavu? 

Rozdělili jsme personál na tzv. týmy, 
které se vzájemně nepotkávají, a tudíž je 
minimalizováno riziko onemocnění personá-
lu. Na to je kladen velký důraz, aby personál 
zůstal zdravý, neonemocněl a pacienty měl 
kdo léčit a ošetřovat. Již teď je známo, že 
z nemocných je asi deset procent zdravot-
níků, lékařů a sester. 

Co se reálně děje s lidským tělem, když 
ho napadne virus Covid -19?

COVID-19 je název onemocnění (z angl. 
Coronavirus Disease, objevilo se koncem 
roku 2019) - je způsobeno tzv. „novým“ 
koronavirem SARS-CoV 2. Virus potřebuje ke 
svému životu živé buňky, aby se mohl množit 
a dále šířit. Člověk virus vdechne dýchacím 
ústrojím. Virus se dostane do nosu, nosohl-
tanu, průdušnice, průdušek a případně až 
do plic. Nějakou dobu potřebuje na to, aby 
se tu zabydlel a pomnožil. Lidský imunitní 
systém jej identifikuje jako cizí element 
a začne se proti němu bránit. Člověk toto 
dění zaznamená v podobě nemoci. Je velmi 
podobné chřipce. Může to zůstat na úrov-
ni postižení dýchacího systému s příznaky 
kašle, dušnosti, horečky, celkové únavy  
a dalších příznaků. U některých lidí se může 
spustit celková zánětlivá reakce organismu, 
a to bývají právě ty nejhůře probíhající stavy. 

Může se vyléčený znovu nakazit anebo 
je to vyloučené?

Je to sice málo pravděpodobné, ale bo-
hužel to není úplně vyloučené. Velmi záleží 
na imunitním systému každého člověka, ale 
obecně by imunita – tedy ochrana před touto 
nemocí měla přetrvávat zhruba dva roky. 
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Lidé se obávají, že se nemocí Covid 19 
nakazí. Jaká doporučení byste jim vzkázala?

Tomu se asi i přes veškerá ochranná 
opatření nedá úplně zabránit. Nejlepší je 
pečovat o své zdraví, nepřetěžovat se, ne-
vystavovat se zbytečně nebezpečí, správně 
nosit ochranné pomůcky, hlavně roušky. 
Udržovat přiměřený odstup od cizích lidí. 
Často si desinfikovat ruce. Udržovat své oko-
lí v čistotě. A mentálně si udržovat dobrou 
náladu a pozitivní mysl. 

Když už se někdo z nás necítí dobře, 
shledává na sobě příznaky nemoci Co-
vid19, jaké kroky by měl učinit?

Určitě by neměl chodit do práce nebo 
za rodinou, přáteli. S mírnými příznaky by 
se měl léčit doma a telefonicky informovat 
praktického lékaře. S těžšími příznaky, hlav-
ně při obtížích s dýcháním, by měl přijít na 
urgentní příjem k celkovému vyšetření, pří-
padně v kritickém stavu zavolat záchranku. 

Pokud je člověk mimo rizikovou sku-
pinu, je mimo ohrožení života?

To bohužel není. Riziková skupina jsou 
hlavně senioři nad 70 let. Dále jsou v ri-
zikové skupině lidé jakéhokoliv věku s již 
existujícím chronickým onemocněním. 
Hlavně se jedná o ty, kteří se léčí se srd-
cem, cukrovkou, vysokým krevním tlakem, 
plícemi a onemocněním dýchacího systé-

mu (např. chronická bronchitida či astma 
apod.). Dle stávajících informací a epide-
miologických závěrů doposud probíhajících 
případů na tom jsou hůře muži a obézní lidé.  
Ale u mladých zdravých lidí je riziko úmrtí na 
tuto chorobu kolem 0,4%, což jsou 4 lidé na 
1000 nemocných. Takže myslím, že riziko je 
opravdu malé. 

Co byste doporučovala nám zdravým, 
jak zvládnout karanténu a celou tuto nou-
zovou situaci?

Doporučuji hlavně zachovat klidnou hla-
vu, nezačít panikařit a nebát se. Strach je nej-
větším nepřítelem v boji proti čemukoliv. Vždy 
propaguji zachovat si zdravý rozum, kritické 
myšlení, informace si ověřovat z různých dů-
věryhodných zdrojů a hlavně nebýt stále pod 
vlivem negativních zpráv z medií. Myslím, že 
ty stačí tak jednou denně. Naopak je dobré se 
zasmát, přečíst si dobrou literaturu, poslech-
nout si hudbu, zazpívat si, zacvičit si, projít 
se na zdravém vzduchu a vnímat krásy jarní 
přírody. Imunita se posiluje nejen vitaminy 
z lékárny, ale hlavně snížením stresové zátě-
že, dostatečným spánkem, sportem, pocitem 
dobré nálady a štěstí. 

Vidíte na této situaci z hlediska zdra-
votnictví něco pozitivního?

Vidím na tom právě pozitivně to zasta-
vení se, zapřemýšlení, čím se zabavím ve vol-

ném čase. Najednou se vracíme k domácímu 
vaření, společnému trávení volného času,  
je čas na věci, které jsme mnohdy odkládali 
na „někdy, až bude čas“. Tak to je teď. 

Z hlediska zdravotnictví pozitivně vní-
mám spolupráci mezi kolegy, zejména v rám-
ci našich nemocnic v kraji. Najednou vidíme 
pozitiva na on-line nebo telefonických kon-
zultacích s pacienty, můžeme odesílat SMS 
e-recepty, e-neschopenky. 

V celé společnosti vidím pozitivně per-
fektní schopnost Čechů napřít síly na řešení 
problému, schopnost zajistit si svépomocí 
ochranné pomůcky, solidaritu s pomáhají-
cími složkami a jejich podporu. Děkuji za to. 

Vím o Vás, že jste vášnivou cestovatel-
kou. Myslíte si, že opravdu nevyjedeme do 
zahraničí na dovolenou delší dobu? 

Hm, to je otázka do pranice, že? Z osob-
ních důvodů bych chtěla mít možnost vyjet 
aspoň na krátkou dovolenou co nejdříve, 
ale nic nejde uspěchat. Týká se to ovšem  
i pracovních záležitostí. Byla jsem například 
pozvaná třeba na kongres do Barcelony nebo 
jsem měla v plánu jiné pracovní aktivity  
a mítinky v zahraničí. Trochu mě to mrzí,  
ale zdravotní bezpečnost je na prvním místě. 
Osobně si myslím, že letos to asi nebude. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji pevné 
nervy a hodně zdraví!

2. ROZHOVOR S UČITELKOU
Kvůli koronaviru uzavře-

la vláda 11. března všechny 
základní a střední školy. Mgr. 
Klára Vítková Rulíková z Pra-
hy učí angličtinu na druhém 
stupni základní školy a je zá-
roveň třídní učitelkou 6. třídy. 
Pojďme společně nahlédnout i 
z jiné strany na to, jak se musí 
učitelé připravovat na on-line 
výuku, co vše prožívají a jak jim přitom je. 

Kvůli šíření nového typu koronaviru vlá-
da od 11. března rozhodla uzavřít všechny zá-
kladní a střední školy, následovaly je i vysoké 
a mateřské školy. Zadáváte dětem klasické 
úkoly nebo využíváte speciální formu výuky?

Naše škola vydala doporučení již v pon-
dělí 9. 3., aby rodiče zvážili, zda děti do školy 
budou posílat. Takže my jsme měli pondělí 

a úterý vlastně takový „tré-
nink“ na mimořádnou situaci, 
protože třeba z mé třídy, kde 
mám běžně 27 dětí, přišly jen 
dvě. Připravovali jsme se na 
to, že dětem, které zůstanou 
dobrovolně doma, bude-
me zadávat úkoly emailově. 

Po úplném uzavření škol 
jsme tedy v prvních dvou týd-

nech dětem zadávali úkoly na rychle zpro-
vozněném školním úložišti a jeli jsme přesně 
podle učebnic a pracovních sešitů s tím, že 
jsme doufali, že se do školy brzy vrátíme 
a zadané úkoly na místě zkontrolujeme.  
Později jsme pochopili, že takto to nepůjde 
po celou dobu uzavření škol a každý učitel 
se snaží nalézat nějaký způsob, jak dětem 
výuku i procvičování zpestřit a nezadávat 
jen cvičení z učebnice.

Jak se vůbec díváte na razantní opat-
ření, která nařídila vláda, aby zabránila 
šíření koronaviru?

Popravdě – jsem na vládu dost naštva-
ná. Opatření, vyjadřování postojů a dopo-
ručení, která (zejména v prvních týdnech) 
vláda měnila v řádech hodin - od naprosté 
ignorace blížícího se závažného problému, 
přes doporučení, která nebylo možno do-
držet bez vlastního nemalého úsilí (nošení 
podomácku vyrobených roušek), nechání na 
holičkách zdravotnického a ošetřovatelské-
ho personálu, prodavačů, policistů a dalších 
lidí v první linii. Najednou obrat o 180°  
a okamžité uzavření všech obchodů a provo-
zoven (krom potravin), které následující dny 
zase otevřela (květinářství, galanterie)…. 
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dodáváním zdarma do nemocnic a sociálních 
služeb nebo vydáváním obědů a nápojů přes 
improvizovaná okénka a jejich rozvoz, až 
po aktivity divadel, která vysílají on-line 
diskusní pořady) zamezila nekontrolova-
nému šíření nákazy a jak je vidět, byla to 
správná cesta.

Bohužel nekonzistentní vyjadřování 
jednotlivých představitelů vlády, nejasné 
cíle a pozdní aktivace krizového štábu vedlo 
ke zbytečné panice, kterou vystřídala likna-
vost k dodržování vydaných nařízení.

Tato zátěžová doba s sebou přináší 
i velké nároky na učitele. Vy, sama, jste 
učitelkou na druhém stupni, která má 
třídnictví v šesté třídě, kde shledáváte 
největší zatížení na Vás, ale i na děti či 
rodiče?

Je to tedy pořádná změna a netušila 
jsem, že to bude až tak náročné. Vzhledem 
k mým předchozím pracovním zkušenostem 
patřím ve škole k těm, kteří s počítačem umí 
a ke kterým se kolegové chodí radit (dokud 
na škole nebyla zavedena elektronická tříd-
ní kniha a žákovská, neměli učitelé důvod 
své počítačové dovednosti – pokud nějaké 
vůbec měli - zdokonalovat). Přesto i já jsem 
zezačátku hodně tápala, jak výuku na dálku 
uchopit a doteď trávím denně 10-12 hodin 
na počítači přípravou výukových materiálů, 
kontrolou zpracovaných úkolů a komunikací 
s dětmi i rodiči.

Vedení školy nám i dětem operativně 
zajistilo přístup k MS Teams, ovšem v té době 
jsme si někteří z nás již našli způsoby on-line 
výuky nebo procvičování. Na druhém stupni, 
kdy mají děti na každý předmět jiného učite-
le s jinými možnostmi a schopnostmi užívat 
ICT, je obtížné se sjednotit na jednom webo-
vém portálu nebo na on-line výuce (přes 
Teams, Skype, apod.), která by vyhovovala 
všem. Pro učitele, rodiče i děti na prvním 
stupni to je o něco snazší tím, že mají jednu 
„svou“ třídu na většinu předmětů.

Pro rodiče musí být toto období velmi 
náročné – na jednu stranu mají nenahradi-
telnou možnost se svými dětmi trávit dale-
ko větší objem času nejen hrami, ale také 
„výukou“ a prostým „bytím společně“, na 
druhou stranu mají svá vlastní zaměstnání a 
pokud mají to štěstí a pracují, tak buď chodí 
do práce tak, jako obvykle, nebo musí pra-
covat z domova a v té době také nemají čas 
se dětem věnovat. Ze dne na den se z nich 
stali neaprobovaní učitelé, kteří si musí 

umět poradit s předměty, které již dávno 
zapomněli. Mají můj obrovský obdiv! Jsem 
ráda, že mám už dospělé děti .

Děti samotné to první týdny po uzavření 
škol braly jako příjemné „prázdniny“, ale 
brzy se jim začalo stýskat nejdříve po spo-
lužácích, potom i po učitelích.

Jak tedy probíhá výuka v nouzovém 
stavu, kdy se s žáky nemůžete potkávat 
reálně, ale pouze virtuálně?

Se svojí třídou jsme si už před vánoci 
založili skupinu na WhatsApp. Netušila jsem, 
jak se nám v této době bude hodit. Jsem díky 
ní ve spojení se svou třídou, ve které učím 
také občanskou a rodinnou výchovu. Díky 
této skupině, ve které jsou zapojeny všech-
ny děti ze třídy, můžeme řešit nejen školní 
věci, ale také pocity, strachy a obavy dětí, 
někdy je to vlastně taková „linka důvěry“. Se 
svými dětmi (tedy s “mými“ šesťáky ) jsem 
měla již 2x videokonferenci při výuce ORV. 
Plánovala jsem vždy hodinu, ale nakonec z ní 
byly dvě, protože se děti potřebovaly vypo-
vídat. Na tento týden plánuji první on-line 
videovýuku angličtiny, také se svou třídou. 
Angličtinu učím v sedmi třídách a pro kaž-
dou z nich musím připravit úkoly. Snažím 
se neodkazovat jen na učebnice a pracovní 
sešity, ale využívat i jiných možností. Pro 
novou nebo rozšiřující látku využívám krátká 
videa z youtube, gramatické karty (pro nižší 
ročníky používám kromě karet i vysvětlení 
gramatických pojmů i v češtině), slovíčka 
i gramatiku procvičujeme na portálu umi-
meto.org, který majitel jako jeden z prvních 
zdarma zpřístupnil. Výhodou je, že učitel 
vidí, jak, kdy a s jakým úspěchem každý 
z žáků pracuje a program dává okamžitou 
zpětnou vazbu i žákovi.

Stalo se, že někdo nemá přístup k po-
čítači, k internetu? Jak tuto záležitost 
řešíte?

Naše škola je sídlištní - máme hodně ci-
zinců, dětí se speciálními potřebami a dětí ze 
sociálně slabých rodin. Takže asi jedna třeti-
na všech mých žáků nemá doma počítač nebo 
připojení k internetu, některé děti odjely na 
venkov za prarodiči nebo příbuznými, kteří 
nepracují, takže jsou mimo internet úplně. 
Těm rodiče jedenkrát týdně tiknou pokyny 
a vozí jim je, poté mi naskenované úkoly a 
vyplněné pracovní listy posílají.

Pro mne to znamená, že pro každou 
třídu dělám dvojí přípravu – pro děti, které 

jsou on-line a pro ty, kteří pracují převážně 
s učebnicí, pracovními sešity a pracovními 
listy, které pro ně připravuji tak, aby jim je 
rodiče mohli vytisknout.

Pro děti je taková výuka zcela nová 
situace, jak to zvládají?

Děti mi píší (nejen „moje“ třída, ale i 
některé děti z ostatních tříd, kde učím), že 
už se těší do školy, že učení takto na dálku 
není ono, že se jim stýská po spolužácích i po 
učitelích (někteří přiznávají, že se jim stýská 
hlavně po zlobení ve škole - najednou doma 
nemají „diváky“ pro jejich bláznivé kousky 
), že nechtějí být hloupé… Myslím si, že 
si děti začnou vážit víc toho, co dříve brali 
jako samozřejmost – že se jim ve škole učitel 
věnuje, že mohou být s kamarády, mohou 
chodit ven bez omezení. Některé rodiny tato 
situace stmelí, někde to už po pár týdnech 
skřípe… Ale věřím, že každému tato situace 
něco přinese.

Jak jste dětem i jejich rodičům k dis-
pozici?

Skoro pořád. Zrovna ve středu před veli-
konočními prázdninami mě děti přemlouva-
ly, abychom si udělali videovýuku v sobotu. 
To jsem ale zarazila, i já si někdy potřebuji 
oddechnout. I když přes internet a WhatsApp 
jsem s nimi byla ve spojení i ve dnech volna, 
ale jen omezeně.

Od vedení školy máme zadáno, abychom 
byli pro rodiče a děti k dispozici on-line 
denně od 9 do 14 hodin, ale protože každý 
z nás připravuje pro děti práci na počítači, 
tak jsme k dispozici vlastně celý den až do 
večera.

Známkujete děti? Jste přísná? Mají 
tyto známky stejnou váhu, jako byste je 
přidělovala ve škole? Budete z nich vyhod-
nocovat konečnou známku na vysvědčení?

Tohle je otázka, kterou si často poklá-
dám – z čeho budeme vycházet při závě-
rečném hodnocení dětí. Nemáme dostatek 
známek, protože po pololetním vysvědčení 
byly pololetní a jarní prázdniny, takže na 
hodnocení od uzavření klasifikace do uza-
vření škol, bylo celkem jen 6 týdnů.

Děti známkovat z domácích úkolů ne-
můžeme. Jednak je to problematické a vý-
klad školského zákona v této oblasti není 
jednotný, jednak by známka mohla být zkres-
lená, protože vlastně neznámkujeme práci 
daného žáka, ale jeho rodinného zázemí 
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(jak a kdo dítěti při práci s úkoly pomáhá). 
To je ostatně vidět i na tom, že některé děti 
se ani neobtěžují zpracovat zadané úkoly, 
pokud je k tomu doma nevedou. Snažím se 
děti motivovat k práci tím, že se jim snažím 
zadávat zábavné úkoly, šifry, křížovky, do-
plňovačky pro ty, které jsou off-line, pro 
děti, které pracují on-line vybírám zábav-
ná interaktivní videa nebo vzdělávací hry.  
A samozřejmě chválit a oceňovat. 

Máte od žáků zpětnou vazbu? Baví 
je to?

Pravidelnou zpětnou vazbu mám tak od 
poloviny dětí, které učím (mám celkem 106 
dětí, asi s padesáti komunikuji pravidelně 
při odevzdávání úkolů). Asi jedna čtvrtina 
dětí vůbec nereaguje, a i když píši rodičům, 
tak je zpětná vazba minimální. Procvičování 
angličtiny na umimeto.org děti baví asi nej-
víc, vidím, že někteří si dělají i úkoly navíc. 
Mají rádi neobvyklé úkoly, jako jsou právě 
šifry, osmisměrky, křížovky nebo interak-
tivní videa. 

Ze začátku jsem si vyčítala, že nemám 
do práce zapojeny všechny děti, že jsem je 
asi dostatečně nezaujala…snažila jsem se 
kontaktovat rodiče i děti samotné, ale nebylo 
to moc platné. Uklidnil mě opět kolega, který 
říkal, že ve škole také všichni nepracují. Když 
jsem se na to podívala tímto pohledem, uvě-
domila jsem si, že paradoxně on-line pracují 
nejvíc některé děti, o kterých jsem si myslela, 
že je angličtina nebaví, zato děti, které si jsou 
v angličtině jisté, se příliš neobtěžují.

Takže i výuka na dálku má své „líné“  
a nepracující žáky, stejně jako výuka ve škole.

Někteří rodiče si stěžují, že je školy 
zavalují příliš úkoly. A jsou až zděšeni, 
kolik toho děti mají zvládnout. Co k tomu 
řeknete?

No, možná rodiče poprvé vidí, že učení 
není žádná legrace. A to mají doma jedno, dvě, 
tři vlastní děti . Ale abych k rodičům nebyla 
nespravedlivá. Jak jsem uvedla už výše, je to 
pro rodiče nestandardní situace a chápu, že 
ji mohou těžko zvládat (nebo nezvládat). 
Naše škola na základě podnětů rodičů od 
5. týdne uzavřených škol rozhodla, že se 
budou zadávat povinné úkoly a povede se 
výuka pouze v hlavních předmětech – tedy 
čeština, matematika a angličtina. Předměty 
jako přírodověda, zeměpis, dějepis, chemie, 
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A právě kvůli šíření nového typu koro-
naviru vláda od 11. března rozhodla uzavřít 
všechna divadla a následně bylo ukončeno 
natáčení a dabování seriálů a filmů. Tome, 
prosím Tě, jak se Tě toto opatření dotklo? 

Zcela zásadně. Vše, co jsi vyjmenovala 
je hlavním zdrojem mé obživy a mého příjmu. 
Zaplaťpánbu já ani moje žena nejsme nijak 
zvláště nároční, dokážeme se uskromnit  
i omezit a v současné době krásně vycházíme 
z toho, co máme. 

Kde shledáváš největší zatížení?
Vzhledem k výrazně až zásadně omezené-

mu pohybu shledávám největší zatížení pře-
devším v partiích kolem svého „rovníku“ .

Jak, tedy, vypadá Tvůj běžný den  
v nouzovém stavu?

Ráno připravím snídani, vzbudím ženu, 
podíváme se na zprávy a potom rozdělím čas 
mezi počítač, četbu, jídlo a spánek. Když je 
potřeba, dojdu nakoupit a pokud se náhodou 
ozve nějaké studio, které si může dovolit 
dodržovat přísná hygienická opatření, rád 
přijmu pozvání k práci. Snažím se být také 
v telefonickém nebo internetovém kontaktu 
se svými rodiči, kteří jsou v ohrožené věkové 
skupině a se svými dcerami, které jsou již 
naštěstí dospělé a rozumné. Pomalu cítím, 
že se budu muset začít nějak hýbat, abych 
až to skončí, prošel dveřmi.  Rozhodně se 
ale nenudím. I když jsem byl vždy v mimo-

řádných situacích, které tuto zemi postihly 
(např. povodně) dosti aktivní, současný 
stav mne nutí lépe vážit svá rozhodnutí  
a zbytečně neriskovat. Chci zkrátka dodržo-
vat pravidla hlavně vzhledem ke svému okolí, 
které nemíním nikterak svévolně ohrozit.

Slyšela jsem (i shlédla), že spousta 
herců přes webové portály on-line vysílá 
své hry, jak se díváš na tuto iniciativu? 
Podílíš se i ty na nějaké?

Jakékoliv iniciativy z řad svých kole-
gů, kde jsou dodržována nastavená hygi-
enická pravidla, velmi vítám a fandím jim.  
Už 24. března jsme on-line vysílali z Divadla 
v Celetné s Honzou Potměšilem. Náš Spolek 
Kašpar pořádá pravidelná streamová setká-
ní a diváci se mohli setkat s tak výraznými 
osobnostmi jako je Martin Hofmann, Matouš 
Ruml, Martina Prášilová, Jan Zadražil a dal-
šími. Pro herce je to velmi těžké období, 
zvláště pro ty, kteří třeba hodně netočili  
a nemají naspořeno na horší časy. Pro kolegy 
na volné noze, kteří byli odkázáni např. 
jen na divadelní produkci, je tato situace 
de facto likvidační v pravém slova smyslu. 
Ovšem pokud vím, většinou jsme zvyklí se  
o sebe postarat a dokážeme přijmout mnoho 
jiných zaměstnání.

Vidíš na této situaci z hlediska fil-
mového průmyslu, divadelní oblasti či 
z oblasti umění něco pozitivního? 

V současné chvíli si opravdu netroufnu 
na celou situaci nahlédnout z ekonomic-
kého hlediska. Pokud to nedokáží politici 
a ekonomové, pak rozhodně nemám onu 
„křišťálovou kouli“ ani já. Ovšem pro silné 
tvůrčí osobnosti je každá vyhrocená situace 
velkou výzvou a na tomto poli to dříve či 
později rozhodně zúročeno bude.

A na závěr, až všechno toto přejde a my 
začneme žít běžnými životy, co připravuješ 
pro své diváky, kde Tě můžeme vidět?

V Divadle v Celetné účinkuji v inscena-
cích Macbeth a Růže pro Algernon a v den 
vyhlášení karantény měla mít premiéru hra 
Protokol od Tracy Lettse. Těším se, až ji bude-
me konečně moci představit divákům. V před-
točených dílech se ještě objevím v televizním 
seriálu Slunečná jako mafián Biskup a s na-
dějným mladým režisérem Alešem Kaiznerem 
máme roztočený film „Reklama na vánoce“.

Pokud situace budu v létě hrát s růz-
nými divadelními spolky střídavě na hradě 
Kašperk, na festivalu Pod plzeňským nebem, 
v Hrádku u Nechanic a v keltském archeo-
skanzenu v Nasavrkách.

Přeji všem čtenářům hodně štěstí, 
zdraví, pevné nervy, rozvahu a klid! Ať se 
můžeme opět vzájemně setkávat.

Tome, mockrát Ti děkuji za rozhovor, 
přeji pevné zdraví, ať se daří!

DOPIS PRO MÁMU

Sophie je osmnáctiletá dívka, která žije v pěstounské rodině po traumatické události, která se v její  biologické 
rodině před lety odehrála. Její tatínek před jejími zraky zavraždil maminku. Sofie pracuje s psycholožkou 
organizace již několik let, postupně zvládá snižovat projevy, vyplývající z této traumatické události. V rámci 
psychoterapeutické péče se rozhodla napsat dopis své mámě, se kterou se vlastně tehdy před lety nestihla ani 
rozloučit…. Sophie si přeje zveřejnit svůj dopis mámě a všem nám vzkazuje, abychom si vážili svých blízkých, 
dokud je máme a můžeme s nimi prožívat alespoň krátké chvíle. Jméno a veškeré možné podobnosti jsme 
zaměnili z důvodu uchování dívky a její rodiny v anonymitě.

„MAMI, TAK HROZNĚ MOC MI CHYBÍŠ.“
„Mami, tak hrozně moc mi chybíš. Od 

toho co jsi odešla … všechno se změnilo, 
přišla jsem o to nejcennější, co jsem kdy měla. 
Chtěla bych, tak hrozně moc vrátit čas a vidět 
tě se smát.  Mami, vím, že jsem se kolikrát 
nechovala nejlíp, byla jsem drzá, zlobila jsem 

a ty si se mnou měla hodně práce, ale mě to 
strašně mrzí, nedělala jsem to schválně. Měla 
jsem a pořád tě mám nejvíc na světě ráda!  
A hrozně moc mě mrzí, že jsem ti nestačila říct 
ani ahoj / sbohem nic, nestačila jsem se vůbec 
rozloučit … Já bych ti toho tolik chtěla říct, 

přála bych si vidět tvůj úsměv, cítit tvé pohla-
zení po tváři, to zahřátí u srdíčka, když mě 
obejmeš, tak moc bych tě chtěla mít u sebe! 
Vím, že to musím brát z jiné stránky, že nebýt 
toho nepotkám Janu, Tondu, Káju, Natálku, 
Pavla, Táňu, … všichni jsou pro mě důležití  



14

A právě kvůli šíření nového typu koro-
naviru vláda od 11. března rozhodla uzavřít 
všechna divadla a následně bylo ukončeno 
natáčení a dabování seriálů a filmů. Tome, 
prosím Tě, jak se Tě toto opatření dotklo? 

Zcela zásadně. Vše, co jsi vyjmenovala 
je hlavním zdrojem mé obživy a mého příjmu. 
Zaplaťpánbu já ani moje žena nejsme nijak 
zvláště nároční, dokážeme se uskromnit  
i omezit a v současné době krásně vycházíme 
z toho, co máme. 

Kde shledáváš největší zatížení?
Vzhledem k výrazně až zásadně omezené-

mu pohybu shledávám největší zatížení pře-
devším v partiích kolem svého „rovníku“ .

Jak, tedy, vypadá Tvůj běžný den  
v nouzovém stavu?

Ráno připravím snídani, vzbudím ženu, 
podíváme se na zprávy a potom rozdělím čas 
mezi počítač, četbu, jídlo a spánek. Když je 
potřeba, dojdu nakoupit a pokud se náhodou 
ozve nějaké studio, které si může dovolit 
dodržovat přísná hygienická opatření, rád 
přijmu pozvání k práci. Snažím se být také 
v telefonickém nebo internetovém kontaktu 
se svými rodiči, kteří jsou v ohrožené věkové 
skupině a se svými dcerami, které jsou již 
naštěstí dospělé a rozumné. Pomalu cítím, 
že se budu muset začít nějak hýbat, abych 
až to skončí, prošel dveřmi.  Rozhodně se 
ale nenudím. I když jsem byl vždy v mimo-

řádných situacích, které tuto zemi postihly 
(např. povodně) dosti aktivní, současný 
stav mne nutí lépe vážit svá rozhodnutí  
a zbytečně neriskovat. Chci zkrátka dodržo-
vat pravidla hlavně vzhledem ke svému okolí, 
které nemíním nikterak svévolně ohrozit.

Slyšela jsem (i shlédla), že spousta 
herců přes webové portály on-line vysílá 
své hry, jak se díváš na tuto iniciativu? 
Podílíš se i ty na nějaké?

Jakékoliv iniciativy z řad svých kole-
gů, kde jsou dodržována nastavená hygi-
enická pravidla, velmi vítám a fandím jim.  
Už 24. března jsme on-line vysílali z Divadla 
v Celetné s Honzou Potměšilem. Náš Spolek 
Kašpar pořádá pravidelná streamová setká-
ní a diváci se mohli setkat s tak výraznými 
osobnostmi jako je Martin Hofmann, Matouš 
Ruml, Martina Prášilová, Jan Zadražil a dal-
šími. Pro herce je to velmi těžké období, 
zvláště pro ty, kteří třeba hodně netočili  
a nemají naspořeno na horší časy. Pro kolegy 
na volné noze, kteří byli odkázáni např. 
jen na divadelní produkci, je tato situace 
de facto likvidační v pravém slova smyslu. 
Ovšem pokud vím, většinou jsme zvyklí se  
o sebe postarat a dokážeme přijmout mnoho 
jiných zaměstnání.

Vidíš na této situaci z hlediska fil-
mového průmyslu, divadelní oblasti či 
z oblasti umění něco pozitivního? 

V současné chvíli si opravdu netroufnu 
na celou situaci nahlédnout z ekonomic-
kého hlediska. Pokud to nedokáží politici 
a ekonomové, pak rozhodně nemám onu 
„křišťálovou kouli“ ani já. Ovšem pro silné 
tvůrčí osobnosti je každá vyhrocená situace 
velkou výzvou a na tomto poli to dříve či 
později rozhodně zúročeno bude.

A na závěr, až všechno toto přejde a my 
začneme žít běžnými životy, co připravuješ 
pro své diváky, kde Tě můžeme vidět?

V Divadle v Celetné účinkuji v inscena-
cích Macbeth a Růže pro Algernon a v den 
vyhlášení karantény měla mít premiéru hra 
Protokol od Tracy Lettse. Těším se, až ji bude-
me konečně moci představit divákům. V před-
točených dílech se ještě objevím v televizním 
seriálu Slunečná jako mafián Biskup a s na-
dějným mladým režisérem Alešem Kaiznerem 
máme roztočený film „Reklama na vánoce“.

Pokud situace budu v létě hrát s růz-
nými divadelními spolky střídavě na hradě 
Kašperk, na festivalu Pod plzeňským nebem, 
v Hrádku u Nechanic a v keltském archeo-
skanzenu v Nasavrkách.

Přeji všem čtenářům hodně štěstí, 
zdraví, pevné nervy, rozvahu a klid! Ať se 
můžeme opět vzájemně setkávat.

Tome, mockrát Ti děkuji za rozhovor, 
přeji pevné zdraví, ať se daří!

DOPIS PRO MÁMU

Sophie je osmnáctiletá dívka, která žije v pěstounské rodině po traumatické události, která se v její  biologické 
rodině před lety odehrála. Její tatínek před jejími zraky zavraždil maminku. Sofie pracuje s psycholožkou 
organizace již několik let, postupně zvládá snižovat projevy, vyplývající z této traumatické události. V rámci 
psychoterapeutické péče se rozhodla napsat dopis své mámě, se kterou se vlastně tehdy před lety nestihla ani 
rozloučit…. Sophie si přeje zveřejnit svůj dopis mámě a všem nám vzkazuje, abychom si vážili svých blízkých, 
dokud je máme a můžeme s nimi prožívat alespoň krátké chvíle. Jméno a veškeré možné podobnosti jsme 
zaměnili z důvodu uchování dívky a její rodiny v anonymitě.

„MAMI, TAK HROZNĚ MOC MI CHYBÍŠ.“
„Mami, tak hrozně moc mi chybíš. Od 

toho co jsi odešla … všechno se změnilo, 
přišla jsem o to nejcennější, co jsem kdy měla. 
Chtěla bych, tak hrozně moc vrátit čas a vidět 
tě se smát.  Mami, vím, že jsem se kolikrát 
nechovala nejlíp, byla jsem drzá, zlobila jsem 

a ty si se mnou měla hodně práce, ale mě to 
strašně mrzí, nedělala jsem to schválně. Měla 
jsem a pořád tě mám nejvíc na světě ráda!  
A hrozně moc mě mrzí, že jsem ti nestačila říct 
ani ahoj / sbohem nic, nestačila jsem se vůbec 
rozloučit … Já bych ti toho tolik chtěla říct, 

přála bych si vidět tvůj úsměv, cítit tvé pohla-
zení po tváři, to zahřátí u srdíčka, když mě 
obejmeš, tak moc bych tě chtěla mít u sebe! 
Vím, že to musím brát z jiné stránky, že nebýt 
toho nepotkám Janu, Tondu, Káju, Natálku, 
Pavla, Táňu, … všichni jsou pro mě důležití  

15

a mám je moc ráda, ale NIC mi tě NIKDY ne-
nahradí. Náhradní mamka je na nás moc 
hodná, jsem taky moc ráda, že ji mám, ale 
prostě bych chtěla, ať se mi vrátíš. Od toho, 
co tu nejsi, mám tolik problémů. Asi rok  
a půl jsem měla noční můry, zdály se mi ška-
redé sny a já tak furt doufala, že tohle všech-
no je jen jeden velký sen, ale není. Myslím na 
tebe pořád, vidím tě pořád před očima, jako 
splněný sen, ale bohužel to je jen sen. Během 
toho, co jsem měla ty špatné sny, tak jsem 
chodila k psycholožce pomohla mi, zbavila 
mě těch nočních můr, ale teď za poslední 2-3 
roky se mi před očima pořád zjevuje TEN den…
Tenhle den před sebou vidím častěji a častěji 
a je to opravdu hrozný … Jsem z toho špatná 
skoro každý den, tvářím se, že je všechno 
v pohodě, ale není, nic není v pohodě, posled-
ní dobou se nedokážu soustředit skoro na nic, 
nejsem schopná se pomalu ani nic naučit  
a nevím proč, ale hrozně mě to štve, že je to 
pořád a pořád horší, bojím se, že to nezvládnu 
všechno, že zklamu lidi kolem sebe a tak, 
prostě kvůli té situaci se nedokážu soustředit, 
ty chvíle, kdy jsem opravdu hodně na dně, 
jsou častější a častější! ...  Vždy se mi prostě 
zjeví ten den a jak mi stále začnou naskakovat 
myšlenky, mohla jsem pro tebe udělat něco 
víc? Zklamala jsem? Co jsem udělala, že se 
tohle muselo stát mně? A tak no …ale co mě 
vždycky nejvíc dostane je, že jsem se nemoh-
la rozloučit s tebou, že jsem ti toho tolik ne-
stihla říct a už ti to ani nikdy nebudu moci říct 
z očí do očí, tak moc bych tě chtěla obejmout 
každou chvíli, tak moc bych ti ještě tolikrát 
chtěla do očí říct, jak moc tě mám ráda, jak 
jsem ráda, že jsi se mnou, jak jsem ráda, že 
tě mám, tak moc bych chtěla tě vidět se smát, 
chtěla bych za několik let vidět chovat tvé 
vnoučata, mé děti, ale nic z toho nebude, 
protože tě už nikdy neuvidím … To mě taky 
tak ničí, nejsem schopná se s tím vypořádat, 
snažím se být v pohodě, být silná, ale nejde 
to, je to čím dál horší, čím dál horší, čím dál 
častěji bývám oslabená, pomalu už kolikrát 
nedávám ani učení, prostě přestávám to dá-
vat, nedokáži se soustředit na učení, na testy, 
na zkoušení … je to tak těžký, takhle těžký to 
nikdy nebylo … chci, aby to bylo dobrý, ne-
chci, aby mi tak často bývalo špatně, abych 
mívala takové stavy, to prostě nechci, protože 
je těžší a těžší se z toho dostat, vždycky jsem 
to nějak zvládla, vždycky jsem se snažila - 
snažím vypadat v pohodě, ale není to v poho-
dě, myslela jsem, že to budu zvládat a proto 
jsem to nikomu neřekla, ale jsem ráda, že mě 

mamka viděla, jak brečím, protože já bych za 
ní asi sama nepřišla. Protože jsem si myslela, 
že to vždycky zvládnu, ale teď poslední dobou 
opravdu ne … Takže doufám, že to bude lepší, 
protože fakt to přestávám dávat a tohle je 
prostě ten největší problém! … HROZNĚ MI 
CHYBÍŠ. A víš, že prostě jsem hrozná cíťa a že 
všechno řeším, protože nechci přijít o ty, co 
mám teď nejvíc ráda, takže když se nepohod-
nu s holkami, což se prostě stává, že? Tak mě 
to pak prostě hrozně mrzí, protože o ně nechci 
přijít … No, a to, že se mi líbí hodně kluků, 
tak to víš taky moc dobře, ale prostě jo, měla 
jsem víc než ráda už více kluků, nebo jakože 
to byly ty „dětské lásky“, ale teď s Tondou je 
to prostě jiný, je to silnější, jako Tondu mám 
ráda od první chvíle co jsem ho viděla a aj se 
mi od první chvíle líbí … což už je nějakých  
4 -5 let, ale prostě to bylo normální, líbí se mi 
… ale ? jak jsem ho viděla, tak prostě něco 
mě k němu táhne a je to opravdu něco silného, 
protože, tak nějak od oslavy Táni ho chci,  
že ho mám více než jen ráda a to je od prosin-
ce, což už je skoro půl roku, od té doby jsem 
ho začala i vídat častěji a jednou jsem ho 
potkala a šla za ním a povídali jsme si asi  
5 - 10 minut a já se ho pak zeptala, jestli můžu 
s ním, že stejně nemám co dělat a on že ne, 
že jde sám, tak jako mrzelo mě to, ale chápu 
to, neznáme se ještě nějak dobře, ale prostě 
vím o něm hodně věcí a mám ho opravdu ráda, 
a to mi potvrdil i ten den, kdy jsem ho potka-
la, když jsem šla do obchodu, šla jsem za ním, 
pozdravila a on se tak krásně usmál, že ten 
jeho úsměv taky vidím pořád před sebou …  
a nekecám, že jak odešel, já se rozbrečela 
štěstím, že jsem ho viděla, byla jsem opravdu 
šťastná, moc bych si přála mu tohle všechno 
říct, ale on o mě vůbec nestojí, skoro už půl 
roku se o něj snažím a i přes jeho odmítnutí 
to pořád nevzdávám, já ani nevím, proč ti 
tohle píšu, protože to není tak důležité, ale 
mrzí mě to, protože ho bych si klidně i jen jako 
kamaráda opravdu přála i klidně jen kamará-
da opravdu přála, vím, že k sobě nemáme tak 
blízko, ale prostě něco tam cítím, myslím, že 
ani proto to s ním furt nevzdávám, ale to je 
jedno, protože to není tak důležitý. Mami, 
prostě opravdu bych si přála, aby se můj stav 
zlepšil, už nechci předstírat, chci, aby to tak 
bylo, že to je v rámci možností v pohodě, teď 
bych tě chtěla tak hrozně moc vzít za ruku, 
říct ti „Mami mám tě ráda“ a obejmout tě. Já 
se nechci opakovat, ale mě to prostě tak trápí, 
jak teď častěji a častěji brečím, jak se 
nedokážu na nic soustředit, jak nedávám to 

zkoušení ani testy a prostě myslím, že je to 
horší a horší, ta situace se mi před očima 
zjevuje častěji a častěji a já se pak nedokážu 
soustředit, nemůžu se učit a nemůžu se 
normálně smát, trápí mě to opravdu moc, 
hlavně se nedokážu smířit s tím, že jsme se 
ani nerozloučily, tak hrozně bych ti chtěla říct 
ahoj, nebo tě jenom vidět, obejmout tě, být 
s tebou, smát se s tebou, prostě bych tě chtěla 
zpátky, furt nemůžu uvěřit, že se to fakt stalo, 
že je to víc jak 8 let, je to neskutečně velký 
šok, hrozná vzpomínka, příšerná situace …  
a hrozně nejhorší následující situace, mě tak 
ovlivňuje, hrozně bych se toho chtěla zbavit 
… Je to fakt hrozný a hrozně mi vadí, že mi 
to pak prostě zasahuje i do toho učení, bre-
čím, protože když dostanu špatnou známku, 
mrzí mě to, když vím, že za to nemůžu, ale to 
prostě ostatní neví … Doufám, že mi něco 
aspoň trochu pomůže, MAMI OPRAVDU MI MOC 
CHYBÍŠ, vím, že to furt opakuju, ale je to 
prostě pravda … přála bych si tě mít u sebe 
… Nejde ani slovy vyjádřit, jak moc mi chybíš, 
jak moc bych tě chtěla vidět, ani ta neuvěři-
telná bolest, co mi skoro denně prochází mým 
celým tělem, nejde slovy popsat, je to tak 
nepříjemné, nesnesitelné, smutné, zdrcující 
a tak prostě nějak se „cítím“. Snažila jsem se 
ti to aspoň trochu přiblížit, ale jak říkám nebo 
teda spíš píšu, protože já už ti v životě nebudu 
moci nic říct, protože už tě ani neuvidím, no 
prostě nejde to slovy popsat. Nedokáži své 
pocity popsat slovně, jsou tak hrozné, že to 
nejde. Tenhle dopis ti píšu už skoro asi dvě 
hodiny, ruka a oči mě bolí, ruka ze psaní, oči 
z pláče, ten pláč se asi za tu hodinu snad ani 
nezastavil … Hrozně mi to vadí, nejradši bych 
místo psaní dopisu seděla s tebou, povídala 
si, smála se s tebou. Chtěla bych tě obejmout 
… slyšet tvůj tlukot srdce a cítit tvé zahřátí. 
Mé srdíčko bije pro tebe, když tu nejsi a slibu-
ju ti, že se budu snažit a hrozně doufám,  
že to bude lepší, zatím je to horší a horší … 
zítra mám i zkoušení a testy a už teď vím, že 
to nedám, protože teď ,asi poslední týden, 
jsem nesoustředěná, furt ten můj stav už 
nemá pomalu ani pauzy, bojím se, že mě to 
to úplně položí. Trápí mě to opravdu moc.  
A posílám ti pusu a doufám, že k tobě doletí. 
Děkuju za všechno. MÁM TĚ NEJVÍC NA SVĚTĚ 
RÁDA a opravdu mi chybíš … nejvíc tvůj 
úsměv, tvoje objetí a tvá slova … Teď přijdu 
za mamkou a řeknu jí, že jsem to napsala, že 
jsem to nějak zvládla, ale zítra to asi nedám, 
uvidíme, když tak si to snad zvládnu aspoň 
opravit. Mami, teď jsem ve škole a je mi fakt 
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hrozně, pořád na tebe myslím a chtěla bych 
tě vidět, hrozně mě mrzí, že jsem ti nemohla 
říct ani ahoj, tohle mě trápí ze všeho nejvíc 
… Chtěla bych ti říct všechny své pocity, sdílet 
s tebou radost, ale to už nemůžu … jen kvůli 
tomu, že ON BYL / JE HROZNEJ_ _ _ _ _ ! zkazil 
mi celý život, tohle už se nikdy nespraví, ale 
doufám, že to bude aspoň lepší, protože trápím 
se kvůli tomu hodně a mrzí mě to a opravdu je 
to tolikrát nezvladatelné, tak moc mi chybíš! 
Tolik bych ti chtěla říct „Mám tě ráda“ tolik by 
mi to pomohlo, hlavně doufám, že se ten můj 
stav opravdu zlepší, je to těžký a když se mi 
začne všechno vybavovat, je to hrozný, co když 

jsem mohla udělat něco víc … Opět se nedoká-
žu soustředit, myslím jen na to, kolik bych ti 
toho chtěla říct, kolik bych toho s tebou chtěla 
prožít! Trápí mě to … A hrozně mě aj mrzí, když 
se někdy pohádám s mamkou. Nedělám to 
schválně, ale jsem prostě taková a myslím,  
že to nesu hlavně z toho, jak se táta někdy 
hrozně choval … mám tolik otázek … proč to 
tak dopadlo? Proč to udělal? Proč to nebylo / 
není jako dřív? ale tohle se nikdy nedozvím. 
Ztratila jsem tě už NAVŽDY … Chtěla bych toho 
tolik změnit … ale to není myšleno, že bychom 
se měly špatně, to vůbec, jsem ráda, že náhrad-
ní maminku máme, je skvělá, ale prostě ty seš 

ty! Ale jsem moc ráda za ty, co tu pro mě kdy-
koliv jsou, když potřebuju, ale nebýt ho, tak je 
tolik nepotřebuji... proč jsme nemohli být nor-
mální šťastná rodina? Nebo to klidně mohlo 
dopadnout aspoň jinak … líp! Dopadlo to 
hrozně a moc bych tě chtěla vidět, ale jsem 
ráda, že jsem u mamky, a tak si jste podobné, 
aspoň z části mi tě připomíná. Ale jak furt ří-
kám a říkat budu, tak moc bych tě chtěla vidět, 
trávit s tebou čas, cítit tvé objetí, slyšet bušení 
tvého srdce, tvořit s tebou další vzpomínky  
a mít tě neustále u sebe.

Mám tě ráda a moc mi chybíš. 
Tvoje Sofie.“

KNIHOVNIČKA

ENERGIE A ZDRAVÍ
JÓGA PRO DĚTI

Praktikování jógy by dětem mělo při-
nášet především radost z pohybu. Děti se 
mohou nenásilnou a zábavnou formou 
naučit zacházet správně a ohleduplně se 
svým tělem i emocemi.

V rámci praktikování jógy se děti učí 
odpočívat, což jim může napomoci k lepší 
koncentraci a také zvládání stresových situ-
ací. Jóga by dětem měla pomoct lépe vnímat 
své tělo a respektovat sebe i své okolí v ne-
soutěživém prostředí. Živé děti zklidní, málo 
aktivní by naopak měla povzbudit k činnosti. 
Při správném vedení může jóga rozvíjet fan-
tazii a budovat u dětí sebedůvěru.

Cvičení jógy pro děti je naprosto odlišné 
od toho pro dospělé. V systému dětské jógy 
je cílem nastolení rovnováhy mezi spontán-
ním chováním a pohybem dětí a cvičením 
jógových pozic či sestav. Ty s dětmi cvičíme 
spíše dynamicky, bez výdrží a zádrží dechu. 
Vždy je potřeba cvičení přizpůsobit věku, 
schopnostem konkrétního dítěte a momen-
tální situaci. 

V dnešní době lze spoustu informací 
najít na internetu. Je potřeba si ale dát po-
zor na to, že ne vždy je vše, co tam najdete, 
správné a pravdivé. Doporučila bych najít si 
ověřené zdroje, popř. absolvovat některý ze 
seminářů dětské jógy u učitele nebo institu-
ce, kterým věříte. 

Pokud sami jógu cvičíte a chcete si ji 
zacvičit se svými dětmi, zkoušejte to formou 

hry. Motivaci ke cvičení volte podle věku,  
ale i povahy dítěte. Zkuste do jógy zahrnout 
to, co děti i vás baví – ať je to cestování, 
zoologie nebo malování. Během cvičení se 
můžete podívat do Afriky či Indie, zacvičit 
si spoustu pozic zvířat, či si nejprve nama-
lovat, co budete cvičit a pak si podle svého 
výkresu zacvičíte. Vizuálním dětem pomo-
hou obrázky, například z publikací Lali jógy.  

PROČ CVIČIT DĚTSKOU JÓGU
Jóga děti učí ovládat a poznávat své tělo 
Jóga se nedá cvičit, aniž by člověk 

nevěnoval pozornost svému tělu, nitru, 
prožívání, dýchání. Děti se během lekcí jógy 
naučí vnímat své tělo a odhalí, co všechno 
dokáže. Jelikož jde o sport, ve kterém se 
nesoutěží, není na ně vyvíjen žádný tlak  
a mohou nerušeně poznávat samy sebe.

Je to vhodný doplňkový sport 
Řízený pohyb uvolňuje tělo od hlavy až 

k patě, a proto je jóga ideální jako doplňkový 
sport k jiným dynamickým sportům. Pro děti 
je dvojnásob důležité, aby měly všestranný 
přiměřený pohyb a nezatěžovaly pouze 
vybrané partie svalů. Je také nutné, aby se 
při pohybu naučily správně dýchat.

Dětská jóga je hravá 
Děti jóga baví, protože si v ní „hrají“ 

na to, jak si motýl natahuje křídla, co udělá 
had, když mu skočíme na ocas, jak pevná je 
skála či jak se zdraví slunce a draci.

Posiluje imunitu
Systematická práce s tělem, dechem, 

koncentrací a soustředěním má pozitivní vliv 
na obranyschopnost organismu. Harmoni-
zované tělo je méně náchylné k onemocnění. 
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Mimořádné opatření a samotná epidemie 
jednou skončí. To bohužel neznamená, že spolu 
s tím zmizí i všechny dětské strachy. Náročnou 
situaci budou některé děti déle zpracovávat  
a je možné, že je strach z epidemie sám od sebe 
neopustí. To se stává i za méně dramatických 
okolností – např. když dítě vidí příšeru ve 
filmu. Po dlouhé epidemii a přísných opat-
řeních se děti mohou bát nastoupit do MHD, 
jít někam, kde je hodně lidí, začít se vyhýbat 
nachlazeným lidem nebo si úzkostně pořád 
dokola mýt ruce.

„Dětský strach, jak se zdá, nahání strach 
rodičům. Vzbuzuje špatné svědomí nebo nepří-
jemné pocity. Dětské úzkosti vyvolávají otázku, 
proč právě moje vlastní dítě projevuje strach.“

Jan-Uwe Rogge, rodinný poradce

Jak můžeme dětem, u nichž tyto strachy 
přetrvávají, pomoci?
• DÍTĚ NETRESTEJTE.

Např. když nechce nastoupit do MHD, 
brání mu v tom strach, nikoli neposlušnost.

• DÍTĚTI STRACH NEVYVRACEJTE 
A NEBAGATELIZUJTE HO.

Neříkejte mu, že už mu venku nic nehrozí. 
Dítě by se mohlo cítit zraněně a osamoceně 
se strachem, který je pro něj velmi reálný. 
Věty jako „Nemusíš mít strach!“ nebo „Vždyť 
to všechno není tak zlé!“ dítěti nepomáhají, 

I. JAK POMOCI DÍTĚTI PŘEKONAT STRACH Z KORONAVIRU
naopak v něm můžou vyvolávat pocit bezmoc-
nosti. Také se může někde nakazit a poté už by 
vám nemuselo důvěřovat.

• DÍTĚ VYSLECHNĚTE A PROJEVTE 
POCHOPENÍ.

Řekněte mu, že jeho strach chápete, 
protože v době epidemie jsme opravdu museli 
být hodně opatrní. Můžete mu to třeba říct 
takto:

„Musíme poslouchat hygieniky a doktory, 
kteří jsou tu od toho, aby nám řekli, co bez-
pečné je a co není. A teď nám říkají, že jít ven,  
do školy nebo ke kamarádům bezpečné je, tak 
je budeme poslouchat. Stejně jako jsme je po-
slechli, když nám říkali, že to bezpečné není.“

• PRO DÍTĚ PŘEDSTAVUJTE VZOR.
I při překonávání strachu.
Jestliže budeme sami vyjadřovat velké 

obavy z čistoty tramvají, velice pravděpodobně 
se jich bude bát i dítě. Veřejné prostory mohou 
být znečištěné, ale dítě se v nich musí umět 
pohybovat bez strachu z nemoci.

Je ale přirozené, že si po skončení pan-
demie budeme chvíli zvykat na to, že bezpro-
střední ohrožení pominulo. Všichni se budeme 
muset postupně učit běžnému fungování. Dí-
těti můžeme říct: 

„I pro mě je to trochu zvláštní, jít teď bez 
obav ven. Ale víme, že už můžeme, tak se musí-

me naučit dělat to, co dřív. Ze začátku budeme 
asi trochu opatrnější, ale postupně si budeme 
zvykat, že už se nemusíme bát.“

• POMOZTE DÍTĚTI SI STRACHU VŠÍMAT 
A NAJÍT CESTU, JAK HO VYŘEŠIT.

Žít v neustálé úzkosti a strachu je pro tělo 
zátěží. Můžete dítěti říct:

„Takže až nastoupíš do tramvaje, možná se 
trochu lekneš. Vzpomeň si, že jsem ti říkal/a, 
že se to stát může. Najdi si v tu chvíli místo, 
které ti bude připadat čistší než ostatní, nebo 
se chytni jednou rukou tyče a tu si umyješ,  
až přijedeš domů/do školy. Tak zůstaneš v čis-
totě. A v batůžku budeš mít jako poslední zá-
chranu desinfekční gel, ale ten používej jenom 
tehdy, když to bude opravdu potřeba – třeba 
když se nebudeš moct nikde poblíž umýt.“

S dítětem se domluvte, aby případnou 
desinfekci opravdu používalo jen ve stavu nej-
vyšší potřeby, aby si dítě nenavyklo ošetřovat 
ruce příliš často a nestala se z toho obsese.

• S DÍTĚTEM O STRACHU MLUVTE, 
NEODVÁDĚJTE OD NĚJ POZORNOST.

Nastane čas, kdy se se strachem bude mu-
set poprat a vy byste mu měli dělat průvodce. 
Když si vyděšené dítě např. nechce hrát s ka-
marádem, který kýchá, můžete se jej zeptat:

„Ty se bojíš, že má ten ošklivý koronavirus, 
viď? Ale já si myslím, že ho spíš lechtá v nose, 
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hrozně, pořád na tebe myslím a chtěla bych 
tě vidět, hrozně mě mrzí, že jsem ti nemohla 
říct ani ahoj, tohle mě trápí ze všeho nejvíc 
… Chtěla bych ti říct všechny své pocity, sdílet 
s tebou radost, ale to už nemůžu … jen kvůli 
tomu, že ON BYL / JE HROZNEJ_ _ _ _ _ ! zkazil 
mi celý život, tohle už se nikdy nespraví, ale 
doufám, že to bude aspoň lepší, protože trápím 
se kvůli tomu hodně a mrzí mě to a opravdu je 
to tolikrát nezvladatelné, tak moc mi chybíš! 
Tolik bych ti chtěla říct „Mám tě ráda“ tolik by 
mi to pomohlo, hlavně doufám, že se ten můj 
stav opravdu zlepší, je to těžký a když se mi 
začne všechno vybavovat, je to hrozný, co když 

jsem mohla udělat něco víc … Opět se nedoká-
žu soustředit, myslím jen na to, kolik bych ti 
toho chtěla říct, kolik bych toho s tebou chtěla 
prožít! Trápí mě to … A hrozně mě aj mrzí, když 
se někdy pohádám s mamkou. Nedělám to 
schválně, ale jsem prostě taková a myslím,  
že to nesu hlavně z toho, jak se táta někdy 
hrozně choval … mám tolik otázek … proč to 
tak dopadlo? Proč to udělal? Proč to nebylo / 
není jako dřív? ale tohle se nikdy nedozvím. 
Ztratila jsem tě už NAVŽDY … Chtěla bych toho 
tolik změnit … ale to není myšleno, že bychom 
se měly špatně, to vůbec, jsem ráda, že náhrad-
ní maminku máme, je skvělá, ale prostě ty seš 

ty! Ale jsem moc ráda za ty, co tu pro mě kdy-
koliv jsou, když potřebuju, ale nebýt ho, tak je 
tolik nepotřebuji... proč jsme nemohli být nor-
mální šťastná rodina? Nebo to klidně mohlo 
dopadnout aspoň jinak … líp! Dopadlo to 
hrozně a moc bych tě chtěla vidět, ale jsem 
ráda, že jsem u mamky, a tak si jste podobné, 
aspoň z části mi tě připomíná. Ale jak furt ří-
kám a říkat budu, tak moc bych tě chtěla vidět, 
trávit s tebou čas, cítit tvé objetí, slyšet bušení 
tvého srdce, tvořit s tebou další vzpomínky  
a mít tě neustále u sebe.

Mám tě ráda a moc mi chybíš. 
Tvoje Sofie.“

KNIHOVNIČKA

ENERGIE A ZDRAVÍ
JÓGA PRO DĚTI

Praktikování jógy by dětem mělo při-
nášet především radost z pohybu. Děti se 
mohou nenásilnou a zábavnou formou 
naučit zacházet správně a ohleduplně se 
svým tělem i emocemi.

V rámci praktikování jógy se děti učí 
odpočívat, což jim může napomoci k lepší 
koncentraci a také zvládání stresových situ-
ací. Jóga by dětem měla pomoct lépe vnímat 
své tělo a respektovat sebe i své okolí v ne-
soutěživém prostředí. Živé děti zklidní, málo 
aktivní by naopak měla povzbudit k činnosti. 
Při správném vedení může jóga rozvíjet fan-
tazii a budovat u dětí sebedůvěru.

Cvičení jógy pro děti je naprosto odlišné 
od toho pro dospělé. V systému dětské jógy 
je cílem nastolení rovnováhy mezi spontán-
ním chováním a pohybem dětí a cvičením 
jógových pozic či sestav. Ty s dětmi cvičíme 
spíše dynamicky, bez výdrží a zádrží dechu. 
Vždy je potřeba cvičení přizpůsobit věku, 
schopnostem konkrétního dítěte a momen-
tální situaci. 

V dnešní době lze spoustu informací 
najít na internetu. Je potřeba si ale dát po-
zor na to, že ne vždy je vše, co tam najdete, 
správné a pravdivé. Doporučila bych najít si 
ověřené zdroje, popř. absolvovat některý ze 
seminářů dětské jógy u učitele nebo institu-
ce, kterým věříte. 

Pokud sami jógu cvičíte a chcete si ji 
zacvičit se svými dětmi, zkoušejte to formou 

hry. Motivaci ke cvičení volte podle věku,  
ale i povahy dítěte. Zkuste do jógy zahrnout 
to, co děti i vás baví – ať je to cestování, 
zoologie nebo malování. Během cvičení se 
můžete podívat do Afriky či Indie, zacvičit 
si spoustu pozic zvířat, či si nejprve nama-
lovat, co budete cvičit a pak si podle svého 
výkresu zacvičíte. Vizuálním dětem pomo-
hou obrázky, například z publikací Lali jógy.  

PROČ CVIČIT DĚTSKOU JÓGU
Jóga děti učí ovládat a poznávat své tělo 
Jóga se nedá cvičit, aniž by člověk 

nevěnoval pozornost svému tělu, nitru, 
prožívání, dýchání. Děti se během lekcí jógy 
naučí vnímat své tělo a odhalí, co všechno 
dokáže. Jelikož jde o sport, ve kterém se 
nesoutěží, není na ně vyvíjen žádný tlak  
a mohou nerušeně poznávat samy sebe.

Je to vhodný doplňkový sport 
Řízený pohyb uvolňuje tělo od hlavy až 

k patě, a proto je jóga ideální jako doplňkový 
sport k jiným dynamickým sportům. Pro děti 
je dvojnásob důležité, aby měly všestranný 
přiměřený pohyb a nezatěžovaly pouze 
vybrané partie svalů. Je také nutné, aby se 
při pohybu naučily správně dýchat.

Dětská jóga je hravá 
Děti jóga baví, protože si v ní „hrají“ 

na to, jak si motýl natahuje křídla, co udělá 
had, když mu skočíme na ocas, jak pevná je 
skála či jak se zdraví slunce a draci.

Posiluje imunitu
Systematická práce s tělem, dechem, 

koncentrací a soustředěním má pozitivní vliv 
na obranyschopnost organismu. Harmoni-
zované tělo je méně náchylné k onemocnění. 
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nebo má rýmu. Hrát si s ním klidně můžeš, ale 
raději mu řekneme, ať kýchá do kapesníku, ano?“

Pojmenování strachu může dítěti pomoct 
zorientovat se v tom, co vlastně cítí, a vy mu 
můžete ukázat, jak se s tím vypořádat. Účin-
nější než pocity potlačovat, je snažit se jim 
nevyhýbat. Je potřeba tyto pocity normalizo-
vat a zpracovat je.

• POSKYTNĚTE DÍTĚTI KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ.
Dítě by mělo vědět, že se nemoc projevuje 

odlišně u různých lidí a pro děti je většinou 
nejméně nebezpečná. Chytit tuto nemoc u vět-
šiny lidí, a zvlášť u dětí, neznamená ohrožení 
života. Záleží také na tom, jak zdravý člověk 
je, takže se dítě ochrání tím, když si bude dál 
mýt ruce před jídlem a když přijde z venku. 
Tělu prospívají i vitamíny, které mu pomáhají 
chránit se před nemocemi.

Je také potřeba dítěti vysvětlit, že tenhle 
COVID-19 je mutací jinak zcela běžných a méně 
nebezpečných koronavirů. Je totiž možné, 
 že o těch méně závažných někdy uslyší a mohlo 
by se vyděsit, kdyby nevědělo, že se od CO-
VID-19 liší. Můžete mu říct:

„Koronavirů je na světě několik druhů  
a většina z nich způsobuje jen běžné otravné 
problémy jako třeba rýmu na podzim a na jaře. 
Koronaviry někdy potrápí i pejsky a kočky, ale 
pan veterinář si s nimi umí poradit. Je ale malá 
skupinka koronavirů, které zlobí a chovají se 
jinak než ty ostatní. A takový u nás teď byl. 
Tenhle nebezpečnější koronavirus se jmenuje 
SARS-CoV-2 (nebo se mu říká taky COVID-19). 
Žádnou rýmu nám nezpůsobuje, spíš máme ho-
rečku a hodně špatně se nám dýchá. A nakazit 
se jím mohou jenom lidi, zvířátka ne. Takže 
pokud dostaneš rýmu a někde uslyšíš, že ji způ-
sobuje koronavir, tak to není ten nebezpečný, 
před kterým jsme se schovávali.”

Příznaky COVID-19 se mohou překrývat 
s příznaky jiných nemocí nebo problémů (např. 
astma). Pokud má dítě běžné horečky nebo 
dýchací problémy, ujistěte ho, že to s COVID-19 
pravděpodobně nesouvisí.

• NEVYHÝBEJTE SE BĚŽNÝM PROJEVŮM 
NEMOCI.

Je běžné, že člověk během dne smrká 
- např. při přechodu ze zimy do tepla. Dítěti 
můžete pomoct v přijetí jednorázového smr-
kání jako normálního např. tím, že řeknete:

„Jé, tady je takové teplo, že mi nos hrozně 
rychle rozmrzl. Tak se musím vysmrkat. Tobě 
nosík možná taky rozmrzá, nepotřebuješ taky?”

• UDÁLOST EPIDEMIE S DÍTĚTEM ZARÁMUJTE.
Měli byste jí dát pevné hranice v čase - 

např. můžete s dítětem v kalendáři zaznačit, 
kdy přišla nemoc do Česka, a pak hlavně označit 

den, kdy se oficiálně vyhlásilo, že jsou všichni 
vyléčení, epidemie je v Česku u konce a už nám 
nehrozí takové nebezpečí. Dítěti netvrďte, že 
se nemoc už nikdy nevrátí, ale ujistěte ho, 
že hygienici výskyt nemoci sledují. V případě 
nebezpečí nám dají hygienici a doktoři vědět. 
A maminka s tatínkem pak dohlédnou na to, 
že se dítě bude chovat tak, aby bylo v bezpečí.

• ZAVEĎTE REŽIM JAKO PŘED EPIDEMIÍ.
Pomozte dětem dostat se zpět do běžného 

režimu skrze něco, co mají rády – např. vol-
nočasové aktivity. Začněte s nimi opět chodit 
do kroužků. Pokud je činnost baví, zvedne jim 
náladu.

• DÍTĚ NA SITUACI, KTERÁ V NĚM VYVOLÁVÁ 
STRACH, MŮŽETE PŘIPRAVIT.

I v bezpečném prostředí doma prostřed-
nictvím hry. Můžete si doma sehrát scénku 
s několika postavičkami (třeba plyšáky, kte-
ré dítě pomůže vybrat a přidělit jim role).  
Do scénky můžete zařadit pana hygienika, 
který provede různá měření a prohlásí, že teď 
se venku koronavirus nešíří. Dovolí nám tedy už 
vycházet ven, jezdit MHD, chodit do školy i na 
návštěvy. Doporučí ale, abychom nezapomínali 
na základní návyky, které jsme se naučili - jako 
mytí rukou, jezení ovoce a zeleniny, zdravý 
pohyb - protože ty jsou pro naše zdraví dobré 
v jakékoli době. Pak můžete s dítětem sehrát, 
jak by se naše postavičky (představující rodiče 
a dítě) chovaly třeba při cestě v MHD. Pokud by 
dítě nechtělo, aby jeho postavička do MHD na-
stoupila, můžete mu připomenout, že pan hy-
gienik, který koronaviru rozumí, už to dovolil, 
protože nám nějaké větší nebezpečí nehrozí.  
V rámci scénky si můžete také připomenout, 
že v MHD se můžeme teď už všeho přidržet,  
ale např. se neopíráme obličejem o okno  
a doma si umyjeme ruce.

Díky této aktivitě se dítě může připravit 
na případnou úzkost, kterou pocítí, až bude 
muset do tramvaje nastoupit, a zkusit se  
s ní v bezpečném prostředí vyrovnat. Hlavně 
ale bude vědět, co čekat. Je dobré, aby rodič 
s dítětem před cestou ven probral, co budou 
dělat - že pojedou tramvají, půjdou nakoupit 
do obchodu, pak se staví u babičky. Dítě si to 
bude moct představit a možná dá i rodiči sig-
nál, jestli v něm něco z toho vyvolává úzkost.

• JIŽ BĚHEM PANDEMIE O NÍ S DÍTĚTEM 
MLUVTE.

Snížit možnou úzkost po tom, co nebezpe-
čí pomine, můžete už během epidemie. Mluvte 
s dítětem o současném dění, ale tak, abyste ho 
uklidnili. Dítě by mělo vědět, že onemocnění 
má většinou, a zvlášť u dětí a jejich rodičů, 
velmi mírný průběh. Často je lidem i lépe než 

při chřipce. A že z nemoci máme takový strach 
a snažíme se jí vyhnout hlavně proto, že ji 
ještě moc neznáme. A pro starší lidi a pro lidi 
ještě s jinou nemocí může být nebezpečná, tak 
musíme být opatrnější, abychom je nenakazili. 
Jakmile se začne situace zlepšovat, řekněte to  
i svým dětem – např. že se začaly snižovat počty 
nově nakažených a lidi se uzdravují; že už se 
brzo otevře škola i kina, protože už bude zase 
bezpečno jako předtím, než sem nemoc přišla. 
Nebo že účinnou léčbu asi ještě nějakou dobu 
nenajdeme, ale vědci na ní pracují a je tedy 
možné, že časem budeme mít i nějakou vakcínu.

• BUDE FAJN, KDYŽ DĚTEM S JEJICH ÚZKOST-
MI POMŮŽETE VY SAMI.

Pokud by se v řádu několika týdnů problémy 
dítěte nezlepšily a vy už si nevěděli rady, můžete 
se obrátit na psychologa, který vám dá tipy, 
jak postupovat dál. Podle jeho rad pak můžete  
s dítětem dál pracovat sami. Pokud to budete vy, 
kdo dítěti účinně pomůže, bude to pro dítě a váš 
vztah s ním nejlepší, proto je dobré se o to poku-
sit. V případě, že to nepůjde a problémy dítěte 
se nebudou zlepšovat, zajděte za psychologem 
spolu s ním. Pokud už vaše dítě bude chodit 
do školy, určitě vám bude ku pomoci i školní 
psycholog, který Vám zároveň může povědět, 
jak se dítě z hlediska strachů a úzkostí z nemoci 
projevuje ve škole, když s ním nemůžete být.

OBECNÁ DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR
1. ujistěte dítě, že jeho pocity jsou v pořádku, 

že rozumíte, že má pořád strach
2.  mluvte s dítětem o jeho strachu, aby nemělo 

pocit, že je v tom samo nebo že je divné
3.  poskytněte dítěti přesné informace o jeho 

strachu (často může být iracionální a zalo-
žený na dezinterpretaci nebo dezinformaci)

4.  podpořte snahu dítěte pracovat se svým 
strachem

5.  oceňte i ten nejmenší důkaz odvahy

„Dejte svému dítěti pocit jistoty a bezpečí. 
Důvěřujte mu, že strach překoná. Čím jistěji  
se dítě bude cítit, tím více bude důvěřovat vlast-
ním schopnostem. Je třeba brát dětské strachy 
vážně - ani je nepodceňovat, ani příliš nedra-
matizovat. Důležité je aktivně dítěti naslouchat, 
projevit spoluúčast a porozumění. A hlavně 
neřešit problém za dítě. Strach přichází rychle, 
ale někdy odchází pomalu. Nelze jej překonat  
ze dne na den. Každé dítě má své vlastní tempo, 
své vlastní postupy.“ 

Jan-Uwe Rogge, citát z knihy Dětské 
strachy a úzkosti

Tento materiál jsme citovali od autorek Ocás-
ková & Hojnošová, zdroj. https://psych.fss.
muni.cz/koronavirus.
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I v bezpečném prostředí doma prostřed-
nictvím hry. Můžete si doma sehrát scénku 
s několika postavičkami (třeba plyšáky, kte-
ré dítě pomůže vybrat a přidělit jim role).  
Do scénky můžete zařadit pana hygienika, 
který provede různá měření a prohlásí, že teď 
se venku koronavirus nešíří. Dovolí nám tedy už 
vycházet ven, jezdit MHD, chodit do školy i na 
návštěvy. Doporučí ale, abychom nezapomínali 
na základní návyky, které jsme se naučili - jako 
mytí rukou, jezení ovoce a zeleniny, zdravý 
pohyb - protože ty jsou pro naše zdraví dobré 
v jakékoli době. Pak můžete s dítětem sehrát, 
jak by se naše postavičky (představující rodiče 
a dítě) chovaly třeba při cestě v MHD. Pokud by 
dítě nechtělo, aby jeho postavička do MHD na-
stoupila, můžete mu připomenout, že pan hy-
gienik, který koronaviru rozumí, už to dovolil, 
protože nám nějaké větší nebezpečí nehrozí.  
V rámci scénky si můžete také připomenout, 
že v MHD se můžeme teď už všeho přidržet,  
ale např. se neopíráme obličejem o okno  
a doma si umyjeme ruce.

Díky této aktivitě se dítě může připravit 
na případnou úzkost, kterou pocítí, až bude 
muset do tramvaje nastoupit, a zkusit se  
s ní v bezpečném prostředí vyrovnat. Hlavně 
ale bude vědět, co čekat. Je dobré, aby rodič 
s dítětem před cestou ven probral, co budou 
dělat - že pojedou tramvají, půjdou nakoupit 
do obchodu, pak se staví u babičky. Dítě si to 
bude moct představit a možná dá i rodiči sig-
nál, jestli v něm něco z toho vyvolává úzkost.

• JIŽ BĚHEM PANDEMIE O NÍ S DÍTĚTEM 
MLUVTE.

Snížit možnou úzkost po tom, co nebezpe-
čí pomine, můžete už během epidemie. Mluvte 
s dítětem o současném dění, ale tak, abyste ho 
uklidnili. Dítě by mělo vědět, že onemocnění 
má většinou, a zvlášť u dětí a jejich rodičů, 
velmi mírný průběh. Často je lidem i lépe než 

při chřipce. A že z nemoci máme takový strach 
a snažíme se jí vyhnout hlavně proto, že ji 
ještě moc neznáme. A pro starší lidi a pro lidi 
ještě s jinou nemocí může být nebezpečná, tak 
musíme být opatrnější, abychom je nenakazili. 
Jakmile se začne situace zlepšovat, řekněte to  
i svým dětem – např. že se začaly snižovat počty 
nově nakažených a lidi se uzdravují; že už se 
brzo otevře škola i kina, protože už bude zase 
bezpečno jako předtím, než sem nemoc přišla. 
Nebo že účinnou léčbu asi ještě nějakou dobu 
nenajdeme, ale vědci na ní pracují a je tedy 
možné, že časem budeme mít i nějakou vakcínu.

• BUDE FAJN, KDYŽ DĚTEM S JEJICH ÚZKOST-
MI POMŮŽETE VY SAMI.

Pokud by se v řádu několika týdnů problémy 
dítěte nezlepšily a vy už si nevěděli rady, můžete 
se obrátit na psychologa, který vám dá tipy, 
jak postupovat dál. Podle jeho rad pak můžete  
s dítětem dál pracovat sami. Pokud to budete vy, 
kdo dítěti účinně pomůže, bude to pro dítě a váš 
vztah s ním nejlepší, proto je dobré se o to poku-
sit. V případě, že to nepůjde a problémy dítěte 
se nebudou zlepšovat, zajděte za psychologem 
spolu s ním. Pokud už vaše dítě bude chodit 
do školy, určitě vám bude ku pomoci i školní 
psycholog, který Vám zároveň může povědět, 
jak se dítě z hlediska strachů a úzkostí z nemoci 
projevuje ve škole, když s ním nemůžete být.

OBECNÁ DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR
1. ujistěte dítě, že jeho pocity jsou v pořádku, 

že rozumíte, že má pořád strach
2.  mluvte s dítětem o jeho strachu, aby nemělo 

pocit, že je v tom samo nebo že je divné
3.  poskytněte dítěti přesné informace o jeho 

strachu (často může být iracionální a zalo-
žený na dezinterpretaci nebo dezinformaci)

4.  podpořte snahu dítěte pracovat se svým 
strachem

5.  oceňte i ten nejmenší důkaz odvahy

„Dejte svému dítěti pocit jistoty a bezpečí. 
Důvěřujte mu, že strach překoná. Čím jistěji  
se dítě bude cítit, tím více bude důvěřovat vlast-
ním schopnostem. Je třeba brát dětské strachy 
vážně - ani je nepodceňovat, ani příliš nedra-
matizovat. Důležité je aktivně dítěti naslouchat, 
projevit spoluúčast a porozumění. A hlavně 
neřešit problém za dítě. Strach přichází rychle, 
ale někdy odchází pomalu. Nelze jej překonat  
ze dne na den. Každé dítě má své vlastní tempo, 
své vlastní postupy.“ 

Jan-Uwe Rogge, citát z knihy Dětské 
strachy a úzkosti

Tento materiál jsme citovali od autorek Ocás-
ková & Hojnošová, zdroj. https://psych.fss.
muni.cz/koronavirus.
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II. JAK BYCHOM MĚLI MLUVIT O SOUČASNÉ SITUACI S DĚTMI?

III. MÝTY O KORONAVIRU

Děti jsou zvídavé. Často nám dokáží polo-
žit otázku, na kterou dlouze hledáme odpovědi. 
A co pak, když se nás budou ptát na KORONAVI-
RUS, KARANTÉNU, UZAVŘENÍ HRANIC a jiné věci 
spojené se současnou situací? Pojďme si říci pár 
rad, jak s nimi o tom všem mluvit.

1) BÝT UPŘÍMNÍ
Snažte se s dětmi mluvit otevřeně. Je dob-

ré přiznat, že nevíme, jak se současná situace 
bude vyvíjet a že jsme z toho všichni trochu 
nesví. Můžete se ale domluvit, že budete děti 
informovat o nejdůležitějších změnách. Pozor: 
To však neznamená, že je žádoucí a vhod-
né dítěti sdělovat veškeré informace, např. 
informace o aktuálním počtu nakažených či  
o počtu úmrtí.

2) VYSVĚTLIT PŘÍČINU ROZRUCHU
Citlivě vysvětlete, co je to koronavirus  

a proč děti musí zůstat doma. Volte slova, 
kterým děti rozumí. Nezahlcujte děti podrob-
nostmi, ale ani jim nic nezatajujte.

Co je to koronavirus? Je to taková nová 
nemoc, u které má člověk obvykle horečku, kašel 

a hůř se mu dýchá. I když ale nemá kašel ani ho-
rečku, pořád může tu nemoc přenášet. Musíme 
ostatní chránit, i když vypadáme zdraví, protože 
starým a nemocným by koronavirus mohl ublí-
žit. Školy musí být zavřené a musíme být doma 
kvůli tomu, abychom si mezi sebou nepřenášeli 
tu novou nemoc. Nevíme, jak dlouho budou 
zavřené školy, ale pomůže nám to zastavit šíření 
této nemoci. Pořád se hledá nový lék, který by 
tu nemoc léčil. Ale všichni lékaři se moc snaží, 
aby to bylo co nejdřív.

3) VYSVĚTLIT, JAK CHRÁNIT SEBE A OSTATNÍ
Vysvětlete dětem, proč se rouška má no-

sit. Ukažte dětem, jak s ní manipulovat a jak 
si správně umývat ruce. Vysvětlete jim, proč je 
tak důležité zůstat doma a nechodit například 
na hřiště.

Já vím, že je nepříjemné být pořád doma 
a nechodit na hřiště, ale ta nová nemoc se šíří 
hodně rychle a doktoři se ji snaží zastavit. Pokud 
teď budeme všichni doma, budeme si správně 
umývat ruce a nosit zakrytou pusu a nos, tak 
budeme moct snad brzy dělat vše jako dřív.  
To chvilku přece vydržíme, co myslíš?

4) TRPĚLIVĚ ODPOVÍDAT NA OTÁZKY
Podporujte děti v tom, aby se ptaly,  

a odpovídejte jim tak, abyste je příliš nezne-
klidňovali. Vyjádřete pochopení pro jejich 
případnou frustraci.

Já chápu, že tě štve nechodit za kamarády, 
já už se taky těším, až budeme moct zase dělat, 
co nás baví. Tím, že budeme doma, ostatním 
lidem ale moc pomůžeme. Rozumím, že jsi  
z toho smutný/á a trápí tě to. Ale ještě to doma 
vydržíme, můžeme si zahrát nějakou hru spolu/
podívat se spolu na pohádku, co máš rád/a. 
Nebo se můžeme s tvými kamarády vidět přes 
internet, co ty na to?

5) NEZAPOMEŇTE MYSLET I NA SEBE
Relaxujte, udržujte telefonický kontakt 

s kamarády a příbuznými. Dopřejte si čas  
i sami na sebe – dejte si horkou koupel, šálek 
kávy nebo čaje, přečtěte si dobrou knihu nebo 
jednoduše dělejte cokoli, co Vám pomůže.

Tento materiál jsme citovali od autorů Michele 
& Sandanusová & Sedláčková, zdroj. https://
psych.fss.muni.cz/koronavirus.

Státní zdravotní ústav vydal základní 
otázky spojené s koronavirem. Upozorňuje i 
na mýty, které kolem epidemie Covid-19 vznik-
ly. Pojďme si tyto mýty představit, abychom 
věděli, čemu věřit, a čemu ne. 

Jak se mám pozdravit s jinou osobou, abych 
se nenakazil/a novým koronavirem?

Je důležité a hlavně nejbezpečnější, aby-
chom se při pozdravu vyhnuly fyzickému kontak-
tu. Zvolme proto raději bezpečnější pozdrav, jako 
je zamávání, přikývnutí nebo uklonění.

Měl/a bych se vyhnout potřesení rukou kvůli 
novému koronaviru?

Samozřejmě. Respirační viry mohou být 
tímto pozdravem, a následným dotykem na 
obličej, přenášeny.

Je nošení gumových rukavic na veřejnosti 
účinné při prevenci nákazy novým korona-
virem?

Ne. Pravidelný mytí holých rukou je před 
nákazou COVID-19 větší ochranou než nošení 
gumových rukavic. 

Přenáší se koronavirus poštovními zásil-
kami?

Ne, koronoavirus se pomocí poštovních 
zásilek z Číny a dalších zasažených oblastí virem 
opravdu nešíří.

Ochrání roušky i zdravé lidi?
Ne. Roušky nechrání zdravé lidi. Roušky 

jsou vhodné pro osoby s respiračními problémy.

Je konzumace horké vody prevencí proti ko-
ronaviru?

Ne, pravidelná konzumace horké vody není 
účinná proti koronaviru.

Fungují nosní kapky proti nákaze korona-
viru?

Ne, nosní kapky, ani případné kloktání 
nezabrání nákaze koronavirem.

Mohu preventivně užívat antibiotika, aby 
mě ochránili před nakažením koronavirem?

Ne. Antibiotika jako taková proti virům neza-
bírají. Jsou určena pouze pro bakteriální onemoc-
nění. Koronavir je onemocnění virového původu.

Existuje již lék na koronavirus? 
Ne, lék zatím neexistuje. Je ale zkoumán 

lék Remdesivir.

Ochrání mě zvýšená konzumace česneku  
či bylinek před nákazou koronavirem?

Ne, zvýšená konzumace česneku, ani ja-
kýchkoliv bylin, Vás před nákazou koronavirem 
neochrání.

Ochrání mě konzumace alkoholu před ko-
ronavirem?

Ne. Konzumace alkoholu není účinnou 
prevencí proti boji s koronavirem. Alkoholové 
přípravky ale můžete využít k desinfekci povrchů 
a rukou. Taktéž není účinné ani kouření.

Když se budu umývat chlórem, ochrání mě  
to před koronavirem?

Ne. Chlór nepijte, ani se s ním neumývejte. 
Chlórové přípravky jsou účinné pouze jako des-
infekce povrchů.

 
Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Epidemio-
logie/Coronavirus/Letaky/Otazky_fin_2_.pdf
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KDYŽ JE MI SMUTNO
Celý dny teď sedím doma,
popadá mě občas zloba.
I plakat se mi občas chce,
proč mě ven nikdo nevezme?
Když pak je mi hodně smutno,
něco dělat s tím je nutno.

Zazpívám si písničku,
zavolám přes telefon babičku.
Zatancuji, zaskládám,
kostek plný pokoj mám.

IV. ŘÍKANKY PRO DĚTI

V. RODIČ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Jistě je nám známo, že klid dítěte se odvíjí 

od toho, jakými jsou jeho rodiče. Klidný rodič 
má klidné dítě, nepohodový rodič má nepoho-
dové dítě. V situaci, ve které se nyní nacházíme 
je pro všechny dospěláky důležité ošetřit své 
vlastní potřeby, kterými jsou například jídlo, 
spánek, taktéž i potřeba uklidňovat své emoce. 
Člověk se nemá stydět za to, že se potřebuje 
vypovídat, či vyplakat. Nestyďme se své emoce 
projevovat i před dětmi.

I nejmladší člen rodiny umí vycítit, že něco 
není v pořádku. Následující projevy nám mohou 
napovědět, že je dítě ve stresu a potřebuje naši 
pomoc. Všímejme si ale hlavně projevů, které 
nejsou pro dítě typickými, nyní se však objevily 
a přetrvávají. Jak můžeme uklidnit naše dítě, 
když je neklidné, plačtivé a plné strachů?

Nastiňme si nyní 7 tipů pro zklidnění našeho 
dítěte:
• Zkusme zachovat klid v každé situaci.Mějme 

na mysli, že naše dítě je stále dítětem! Při-
stupujme k němu tak!

• Zkusme dát svým dětem to, co potřebují, ne, 
to, o čem si myslíme my, že to potřebují.

• Jako rodiče změňme svá očekávání! I v době 
koronavirové, je toto nutné brát na zřetel!

• Učme se relaxační techniky, které zklidní 
nás, poté i naše dítě.

• Poskytujme dětem pravidelnost v denním 
režimu. I v době, kdy máme omezené mož-
nosti, děti nenavštěvují žádné školy, školky 
apod., je potřeba dbát na rutinní návyky.

• Dejme dětem prostor vnímat situace, které 
přicházejí, prožívat jejich děje a vnímat  
i sami sebe.

Je pravdou, že rodiče, kteří uznávají vol-
nou výchovu svých dětí, často nechtějí zasaho-
vat do různých jejich projevů. Je však důležité, 

A když nic nepomůže,
maminka vypomůže. 
Potulí mě, pomazlí,
už to nebude tak zlý.
Potulí mě pak i táta,
smutek zmizí natotata.

BABIČKA A DĚDEČEK
Babičko, bábi, bábinko,
stýská se mi malinko,
za tebou však nemohu,
jakpak já si pomohu?

Běhá nám tu ňáká nemoc, 
nenecháme se jí přemoct.
Budeme si spolu volat,
zkusit můžem i skypovat.

Dědo, dědo, dědečku,
sice jsme v jednom městečku, 
vidět se však nemůžeme,
ale my si pomůžeme.
Zavolám ti k večeru,
hodně zdraví popřeju.

Můžeme si povídat,
zkusím ti i zazpívat.
A až nám to dovolí,
projdeme se po okolí.

Tento materiál jsme citovali od au-
torů Minárik & Michele & Ocásková 
& Kašková & Cígler, zdroj. https://
psych.fss.muni.cz/koronavirus.

abychom nenechávaly jejich projevené emoce 
běžet cestou do neznáma. Klidné rodičovství 
neznamená rodičovství v rámci klidné výchovy. 
Klidné ho nazýváme proto, že se jedná o pokoj-
né, harmonické souznění rodičů s dětmi, které 
následně vede děti do emocionální pohody.  

V této době se nám však může lehce stát, 
že své napětí a nejistotu z budoucnosti může-
me nevědomky přetransformovávat nejenom 
do své vnitřní nepohody, ale i do nepohody 
všech členů rodiny. Začínáme být rozmrzelí, vše 
už nám leze na nervy, a k tomu všemu za námi 
chodí děti s otázkami, na které bychom jim měli 
odpovídat. Naše nervy jsou napjaté jako špagát 
před prasknutím a stačilo by opravdu málo do 
velkého emocionálního třesku, který by zasáhl 
všechny přítomné, včetně dětí. Jak to, tedy, 
všechno zvládnout bez úhony?

Mějme na mysli, že nemusíme být do-
konalými, každý z nás je chybujícím tvorem. 
Titul na rodiče jsme neobdrželi na univerzitě, 
ale v rámci školy života a cest, skládajících 
se z pokusů a omylů. A tak jsme postupně 
nabývali dovednosti vedoucí k výchově svých 
potomků. Když už jsme si mysleli, že to nějak 
zvládáme, přijde si doba koronavirová, která 
nám vše naučené zboří a chce po nás další 
nové kompetence. No jo, ale jak to všechno 
zvládnout? Najednou se ocitáme v několi-
ka rolích současně – nejenom v roli rodiče,  
ale i v roli učitele, kuchaře, partnera, pracov-
níka v režimu home office apod. K tomu všemu 
musíme dodržovat pravidelnost denního har-
monogramu pro všechny členy rodiny, tzn. včas 
poskytovat základní potřeby (jídlo, pití, spánek 
apod.), vymýšlet jídelníčky na delší období, na-
studovávat pokyny učitelů, týkající se denních 
rozvrhů učení pro děti, účastnit se vzdělávacích 

aktivit vedených rodiči a být přítomni on-line 
prohlídek světových muzeí, které naplánovala 
naše drahá polovička…

Stop! Takhle by to nešlo! Je důležité dát 
si pauzu! I v této době je nutné vyhradit si 
čas sám pro sebe. Mít prostor pro své zájmy 
a koníčky. Přečíst si pěknou knížku, pustit si 
oblíbený film, s partnerem si udělat večer při 
svíčkách a víně (podotýkám – bez dětí), jít si 
na zahrádku zasadit rajčata, zavolat si s přáteli 
či s členy širší rodiny anebo si sednout jen tak 
ke kávičce… Je důležité, abychom se z toho 
všeho nezbláznili!

Tato doba je složitá pro nás pro všechny. 
Je dobré si připomínat, že v této situaci nejsme 
sami. Je spousta rodičů, kteří tuto situaci 
zvládají dále hůře než my. Nepodceňujme se, 
spíše se chvalme za to, jak vše dobře zvládáme. 
Usmívejme se na děti, usmívejme se na partne-
ry, usmívejme se i sami na sebe. Snažme se být 
co nejvíce v pohodě. A když to nejde? Nevadí, 
mějme pouze na paměti, že i dítě je vnímavé  
a umí vycítit, že se něco děje. Dělejme vše proto, 
abychom nepředávali našemu dítěti negativní 
vibrace, které z nás mohou vystupovat.  Vší-
mejme si projevů svých dětí a snažme se nepro-
hlubovat jejich strachy! Odpovídejme jim prav-
divě na jejich otázky (samozřejmě s ohledem  
na jejich věk a mentální nastavení), i když už  
na to často nemáme sílu. Jako rodiče se nesnaž-
me ztrácet v pohodě svých prožitků. Zkusme se 
vyvarovávat napjatých situací, zkusme věci řešit 
v klidu a s nadhledem. A pokud nám to nepůjde, 
nebojme se obrátit se na odborníky! Nestyďme 
se za to, že potřebujeme pomoc a zkusme si  
o pomoc říci! Možná tím zachráníme klid ve 
své rodině a emocionální stabilitu svých dětí.

Autorka: Leona Hozová
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KDYŽ JE MI SMUTNO
Celý dny teď sedím doma,
popadá mě občas zloba.
I plakat se mi občas chce,
proč mě ven nikdo nevezme?
Když pak je mi hodně smutno,
něco dělat s tím je nutno.

Zazpívám si písničku,
zavolám přes telefon babičku.
Zatancuji, zaskládám,
kostek plný pokoj mám.

IV. ŘÍKANKY PRO DĚTI

V. RODIČ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Jistě je nám známo, že klid dítěte se odvíjí 

od toho, jakými jsou jeho rodiče. Klidný rodič 
má klidné dítě, nepohodový rodič má nepoho-
dové dítě. V situaci, ve které se nyní nacházíme 
je pro všechny dospěláky důležité ošetřit své 
vlastní potřeby, kterými jsou například jídlo, 
spánek, taktéž i potřeba uklidňovat své emoce. 
Člověk se nemá stydět za to, že se potřebuje 
vypovídat, či vyplakat. Nestyďme se své emoce 
projevovat i před dětmi.

I nejmladší člen rodiny umí vycítit, že něco 
není v pořádku. Následující projevy nám mohou 
napovědět, že je dítě ve stresu a potřebuje naši 
pomoc. Všímejme si ale hlavně projevů, které 
nejsou pro dítě typickými, nyní se však objevily 
a přetrvávají. Jak můžeme uklidnit naše dítě, 
když je neklidné, plačtivé a plné strachů?

Nastiňme si nyní 7 tipů pro zklidnění našeho 
dítěte:
• Zkusme zachovat klid v každé situaci.Mějme 

na mysli, že naše dítě je stále dítětem! Při-
stupujme k němu tak!

• Zkusme dát svým dětem to, co potřebují, ne, 
to, o čem si myslíme my, že to potřebují.

• Jako rodiče změňme svá očekávání! I v době 
koronavirové, je toto nutné brát na zřetel!

• Učme se relaxační techniky, které zklidní 
nás, poté i naše dítě.

• Poskytujme dětem pravidelnost v denním 
režimu. I v době, kdy máme omezené mož-
nosti, děti nenavštěvují žádné školy, školky 
apod., je potřeba dbát na rutinní návyky.

• Dejme dětem prostor vnímat situace, které 
přicházejí, prožívat jejich děje a vnímat  
i sami sebe.

Je pravdou, že rodiče, kteří uznávají vol-
nou výchovu svých dětí, často nechtějí zasaho-
vat do různých jejich projevů. Je však důležité, 

A když nic nepomůže,
maminka vypomůže. 
Potulí mě, pomazlí,
už to nebude tak zlý.
Potulí mě pak i táta,
smutek zmizí natotata.

BABIČKA A DĚDEČEK
Babičko, bábi, bábinko,
stýská se mi malinko,
za tebou však nemohu,
jakpak já si pomohu?

Běhá nám tu ňáká nemoc, 
nenecháme se jí přemoct.
Budeme si spolu volat,
zkusit můžem i skypovat.

Dědo, dědo, dědečku,
sice jsme v jednom městečku, 
vidět se však nemůžeme,
ale my si pomůžeme.
Zavolám ti k večeru,
hodně zdraví popřeju.

Můžeme si povídat,
zkusím ti i zazpívat.
A až nám to dovolí,
projdeme se po okolí.

Tento materiál jsme citovali od au-
torů Minárik & Michele & Ocásková 
& Kašková & Cígler, zdroj. https://
psych.fss.muni.cz/koronavirus.

abychom nenechávaly jejich projevené emoce 
běžet cestou do neznáma. Klidné rodičovství 
neznamená rodičovství v rámci klidné výchovy. 
Klidné ho nazýváme proto, že se jedná o pokoj-
né, harmonické souznění rodičů s dětmi, které 
následně vede děti do emocionální pohody.  

V této době se nám však může lehce stát, 
že své napětí a nejistotu z budoucnosti může-
me nevědomky přetransformovávat nejenom 
do své vnitřní nepohody, ale i do nepohody 
všech členů rodiny. Začínáme být rozmrzelí, vše 
už nám leze na nervy, a k tomu všemu za námi 
chodí děti s otázkami, na které bychom jim měli 
odpovídat. Naše nervy jsou napjaté jako špagát 
před prasknutím a stačilo by opravdu málo do 
velkého emocionálního třesku, který by zasáhl 
všechny přítomné, včetně dětí. Jak to, tedy, 
všechno zvládnout bez úhony?

Mějme na mysli, že nemusíme být do-
konalými, každý z nás je chybujícím tvorem. 
Titul na rodiče jsme neobdrželi na univerzitě, 
ale v rámci školy života a cest, skládajících 
se z pokusů a omylů. A tak jsme postupně 
nabývali dovednosti vedoucí k výchově svých 
potomků. Když už jsme si mysleli, že to nějak 
zvládáme, přijde si doba koronavirová, která 
nám vše naučené zboří a chce po nás další 
nové kompetence. No jo, ale jak to všechno 
zvládnout? Najednou se ocitáme v několi-
ka rolích současně – nejenom v roli rodiče,  
ale i v roli učitele, kuchaře, partnera, pracov-
níka v režimu home office apod. K tomu všemu 
musíme dodržovat pravidelnost denního har-
monogramu pro všechny členy rodiny, tzn. včas 
poskytovat základní potřeby (jídlo, pití, spánek 
apod.), vymýšlet jídelníčky na delší období, na-
studovávat pokyny učitelů, týkající se denních 
rozvrhů učení pro děti, účastnit se vzdělávacích 

aktivit vedených rodiči a být přítomni on-line 
prohlídek světových muzeí, které naplánovala 
naše drahá polovička…

Stop! Takhle by to nešlo! Je důležité dát 
si pauzu! I v této době je nutné vyhradit si 
čas sám pro sebe. Mít prostor pro své zájmy 
a koníčky. Přečíst si pěknou knížku, pustit si 
oblíbený film, s partnerem si udělat večer při 
svíčkách a víně (podotýkám – bez dětí), jít si 
na zahrádku zasadit rajčata, zavolat si s přáteli 
či s členy širší rodiny anebo si sednout jen tak 
ke kávičce… Je důležité, abychom se z toho 
všeho nezbláznili!

Tato doba je složitá pro nás pro všechny. 
Je dobré si připomínat, že v této situaci nejsme 
sami. Je spousta rodičů, kteří tuto situaci 
zvládají dále hůře než my. Nepodceňujme se, 
spíše se chvalme za to, jak vše dobře zvládáme. 
Usmívejme se na děti, usmívejme se na partne-
ry, usmívejme se i sami na sebe. Snažme se být 
co nejvíce v pohodě. A když to nejde? Nevadí, 
mějme pouze na paměti, že i dítě je vnímavé  
a umí vycítit, že se něco děje. Dělejme vše proto, 
abychom nepředávali našemu dítěti negativní 
vibrace, které z nás mohou vystupovat.  Vší-
mejme si projevů svých dětí a snažme se nepro-
hlubovat jejich strachy! Odpovídejme jim prav-
divě na jejich otázky (samozřejmě s ohledem  
na jejich věk a mentální nastavení), i když už  
na to často nemáme sílu. Jako rodiče se nesnaž-
me ztrácet v pohodě svých prožitků. Zkusme se 
vyvarovávat napjatých situací, zkusme věci řešit 
v klidu a s nadhledem. A pokud nám to nepůjde, 
nebojme se obrátit se na odborníky! Nestyďme 
se za to, že potřebujeme pomoc a zkusme si  
o pomoc říci! Možná tím zachráníme klid ve 
své rodině a emocionální stabilitu svých dětí.

Autorka: Leona Hozová
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Zlepšuje koordinaci, fantazii i sou-
středění 

Benefitů, které dětská jóga dětem 
přináší, je velmi mnoho. Je dokázáno,  
že pravidelné cvičení napomáhá ke správné-
mu držení těla, zlepšuje koordinaci i rovnová-
hu, rozvíjí soustředění, pevnou vůli i fantazii 
a vede k lepšímu zvládání stresových situací.

Příliš aktivní uklidní, unavené po-
vzbudí

A nakonec důvod, který dělá mnohým 
rodičům vrásky na tváři. Ti, kteří mají příliš 
živé děti, by si někdy přáli, aby byly klidnější 
a méně aktivní. A naopak ti, jejichž děti spíše 
sedí v koutě a svět pouze pozorují, by si přáli, 
aby byly aktivnější. Jóga dokáže „malé živly“ 
zklidnit a malé „ospalce“ probudit, protože 
je zábavná, nesoutěživá a buduje v dětech 
sebevědomí i sebeúctu.

 
10 RAD JAK CVIČIT JÓGU S DĚTMI

1. Začněte u sebe. Nezáleží na tom, 
zda jste rodič, pedagog či terapeut. Po-
kud například chcete, aby se dítě zklidnilo,  
a sami jste neklidní, dosáhnete toho jen stěží. 

2. Využijte dětské fantazie k probuze-
ní té vaší. V dětské józe by nemělo být nic 
neměnné. Zapojte děti do vymýšlení nových 
pozic a jejich názvů. Zkoušejte různé verze 

provedení cviků a experimentujte. Dělejte 
ale s dětmi pouze to, co velmi dobře znáte. 

3. Nebojte se, děti jsou citlivé a vycítí 
to z vás. Zkuste být pro děti přirozenou 
autoritou. 

4. Udělejte cvičení zábavné. Říkáte si, 
že je to přeci jasné? Cvičení by ale mělo být 
v první řadě zábavné pro vás. Tím máte větší 
šanci, že bude bavit i děti. Volte cviky, hry 
nebo i hudbu, které ve vás vyvolají pozitivní 
emoce. 

5. Buďte empatičtí. Zkuste se vcítit 
do pocitů dítěte. Reagujte na momentální 
potřeby dětí a nebojte se improvizovat.

6. Nenuťte a nenuďte děti. Pokud dítě 
nechce dělat určitý cvik nebo se odmítá 
zapojit do hry, nenuťte ho. Cvičíte-li se 
skupinou dětí, nechte necvičící dítě sedět 
na podložce (bez další aktivity a hraček)  
a pozorovat ostatní. Občas jej vyzvěte, zda se 
nechce přidat, ale respektujte jeho rozhod-
nutí, pokud nechce. Pokud necvičí většina 
dětí (nebo cvičíte jen s jedním dítětem), je 
to pro vás znamení ke změně aktivity.

7. Vytvořte bezpečné, pozitivní a krea-
tivní prostředí. Cvičte v čistém a bezpečném 
prostředí - odstraňte z cvičebního prostoru 
překážky a pro lepší udržení pozornosti dětí 
i hračky a vše ostatní, co by jim ubíralo 
pozornost. 

8. Nevytvářejte soutěžní prostře-
dí. Pokud děti soutěžení vyžadují, naučte 
je soutěžit sami se sebou (např. na kolik 
pomalých výdechů – pozor, ne jak rychle! – 
přemístí pingpongový míček z jedné strany 
místnosti na druhou. A pak zpět. Podařilo 
se jim počet výdechů snížit, tedy prohloubit 
dech?)

9. Vytvořte si společný rituál, který 
vždy uvede vaše cvičení. U menších dětí to 
může být básnička či písnička, u větších např. 
posílání kamínku nebo zpívání mantry Óm. 

10. Určete pravidla, která budete do-
držovat. A to všichni, včetně vás. Ať už je to 
použití WC před cvičením, pauzy na pití při 
cvičení, neskákání do řeči atd. Jděte dětem 
v chování příkladem. 

Zdroje: 
HRUBÁ, Martina. 6 důvodů, proč je jóga dob-
rá pro děti. In: Jógadnes[online]. 9.5.2017.
[Cit. 13.2.2019]. Dostupné z: https://www.
jogadnes.cz/joga/6-duvodu-proc-je-joga-
-dobra-pro-deti-3045/.

LUTHANOVÁ, Hanka. 10 rad, jak začít 
s dětskou jógou. In: Jógadnes[online].  
26.2.2018.[Cit. 13.2.2019]. Dostupné z: 
https://www.jogadnes.cz/joga/10-rad-jak-
-zacit-s-detskou-jogou-918/.

KNIHA ČTYŘI DOHODY – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MYŠLENKY
Možná, že v této zátěžové době se na 

chvíli zastavíte a zamyslíte se nad čtyřmi 
dohodami, se kterými pracuje i český he-
rec pan Jaroslav Dušek. Vychází tak z kni-
hy moudrosti starých Toltéků autora Don  
Miguela Ruize Čtyři dohody.

DOHODA PRVNÍ: NEHŘEŠTE SLOVEM
1. Veškerá vaše magická moc se opírá o slo-
vo. Pokaždé, když vyslovíte svůj názor, jako 
byste pronášeli magické formule. Slovem 
můžete druhého člověka zaklít, nebo ho ze 
zakletí vysvobodit. Slovo představuje tvůrčí 
sílu. Je to dar.
2. Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen, 
anebo vše kolem zničit. Nehřešíte-li slovem, 
šíříte kolem sebe krásu a lásku, vytváříte 
nebe na zemi.

DOHODA DRUHÁ: NEBERTE SI NIC OSOBNĚ
3. Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo 

říkají, neberte si to osobně. Názory druhých 
odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto 
ať si o vás myslí cokoli, ve skutečnosti se vás 
to netýká. Vždy to vypovídá jen a jen o nich.
4. Berete-li si věci osobně, stáváte se snad-
nou kořistí dravců. Nachytají vás na jednu 
malou poznámku a pak už vás napouštějí 
jedem, jak se jim zachce. Vzepřete se jedu.

DOHODA TŘETÍ: NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ 
DOMNĚNKY
5. Snad vůbec nejčastějším lidským předsud-
kem je domněnka, že ostatní chápou život 
stejně jako vy. Předpokládáte, že druzí uva-
žuji jako vy, cítí totéž co vy, soudí stejně jako 
vy, chybují stejně jako vy. Bojíte se být sami 
sebou, protože se domníváte, že vás ostatní 
budou soudit, smát se vám, zneužívat vás  
a obviňovat, tak jako to děláte vy sami.
6. Všechen smutek a drama, které jste do-
posud prožili, pramenily z vašich domněnek  

a z vaší vztahovačnosti. Na těchto principech 
je založen celý svět, ve kterém jedni ovládají 
druhé. Zamyslete se nad tím.

DOHODA ČTVRTÁ: VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK 
NEJLÉPE DOVEDETE
7. Dělejte vše co nejlépe proto, že vás to těší, 
ne proto, že očekáváte odměnu. Nezištné 
skutky vám přinesou radost a nečekaná od-
měna může překonat vaše představy.
8. Budete-li znovu a znovu dělat vše co nej-
lépe, stanete se mistry osobní transformace. 
Vaše návyky hřešit slovem, brát si věci osob-
ně a vytvářet si neustále nějaké domněnky 
se budou projevovat čím dál vzácněji, až nad 
vámi úplně ztratí svou moc.

Zdroj: https://www.seberizeni.cz/8-nejdu-
lezitejsich-myslenek-z-knihy-ctyri-dohody/
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„Rok jsem sbírala odvahu. Rok jsem sbírala 
prožitky. Rok života po smrti mého milovaného 
manžela mi přinesl tolik krásných věcí, kolik jsem 
si nikdy nedokázala představit. Skrz svůj osobní 
příběh chci zprostředkovat, že smrt se dá vnímat 
i jinak než ztráta. Že vedle hlubokého zármutku 
lze zažívat i hluboké, dechberoucí štěstí. Chci 
vrátit smrt zpátky do našich životů, protože vě-
řím, že díky ní může každý z nás žít mnohem 
naplněnější a naplňující život plný lásky, vědomé 
přítomnosti a pochopení sebe samých.“ Tak uvádí 
Veronika Hurdová svou knihu Moje milá smrti.

Veronika Hurdová byla ve čtvrtém měsíci 
těhotenství s třetím dítětem, když jí náhle 
zemřel manžel. Přesto ale svůj optimistický 
pohled na svět, který sdílí prostřednictvím 
blogu Krkavčí matka, neztratila. Dnes říká, 
že je díky této zkušenosti lepším člověkem  
a manželovi do nebe vzkazuje, aby jí vedle 
sebe za 70 let držel místo.

„Rozvzpomeň se na to, kým doopravdy jsi. 
Děti budou tvým průvodcem.“

O SÍLE A HNĚVU V NEJTĚŽŠÍ ZKOUŠCE MÉHO ŽIVOTA

V tomto článku přinášíme příspěvek 
z autorčina blogu Krkavčí matka.

Pátek 13. Co by se mohlo stát? Obvykle nic. 
Nebo taky úplně všechno. Třeba že se vám 

obrátí celý svět naruby.
Vždycky jsem měla v pořadníku hodnot 

jasno. 
Honza první, děti druhé (promiňte, mi-

láčci moji malincí, ale snad někdy pochopíte, 
že to bylo jen ku vašemu prospěchu).

Když vám pak jedna nešťastná nehoda škrt-
ne z minuty na minutu ze života vaši jedničku, 
neexistují slova, kterými by bylo možné vyjádřit 
bolest, kterou právě zažívám. Ten smutek je tak 

silný a tak hluboko v mé duši, že jen málokdy 
dokážu plakat. I když bych si to často přála.

Přišlo mi neuvěřitelně zpráv od lidí zná-
mých i neznámých, kteří mě chtějí v téhle 
nejtěžší zkoušce mého života podpořit. Z toho 
mi třeba slzy tečou. Štěstím. 

V těch stovkách zpráv se často opakují 
dvě témata. Síla a hněv. 

Přijde mi velmi zajímavé, že vlastně skoro 
všichni se na ně dívají úplně jinak, než já si je 
prožívám. Zkusím to popsat. 

Prosím, kdyby tady někdo byl zkušený 
psycholog/ psychiatr/ terapeut nebo jiný od-
borník přes hlavu a viděl na mém chování něco 
patologického, co je potřeba řešit, ozvěte se 
mi. Jako vážně.

Trochu mě děsí, že zatím všechno, co jsem 
si načetla o smutku a o truchlení se vůbec 
neshoduje s mojí zkušeností.

SÍLA 
Často mi lidé říkají, jak obdivují, že jsem 

silná.
Já si silná vůbec nepřijdu. Ale vůbec 

mě to neznervózňuje. Dovoluju si být slabá. 
Dovoluju lidem okolo sebe mi pomáhat.

K tomu všemu ale cítím za každým svým 
krokem neuvěřitelný klid a jistotu, že jdu 
po správné cestě. Jako by mě vedl nějaký 
vnitřní kompas. Vůbec nevím, kde se to bere. 
Podezírám Honzu, že mě naviguje seshora on, 
protože ví, jak špatná jsem vždycky byla v ori-
entaci. Jsem schopná zabloudit na Václaváku 
za bílého dne i po víc než deseti letech žití  
v Praze. Všichni mi taky tvrdí, že je super,  
že mám aspoň děti.

• Že musím být silná pro ně.
• Že ony mi dávají sílu.
• Že v dětech Honza bude žít dál.
Mám to úplně jinak.
• Cítím, že pokud už musím být silná, 

tak hlavně pro sebe. Pro nikoho jiného to 
není potřeba.

• Nehledám sílu vně sebe a už vůbec ne-
chci tohle břemeno věšet na krk dětem. Pokud 
potřebuju nabrat sílu, obracím se dovnitř. 
Díky lásce, kterou tam Honza zasel, dříme 
uvnitř mě zdá se nekonečné množství síly, 
které rozdáváním kolem sebe naopak bobtná.

• Děti jsem nikdy nebrala ani jako kousek 
sebe, ani jako kousek Honzy. Od narození jsem 
je vnímala jako samostatné jednotky, které 
shodou okolností mají naše geny, ale jejich 

role je hlavně v tom, aby mi byly životními 
učiteli. Patlat na ně posmrtný patos odkazu 
jejich tatínka mi přijde skoro až nemorální, 
ač to tak většina lidí asi nevnímá.

HNĚV
Emoce, které se kolem smrti mladého člo-

věka nejčastěji vyskytují, jsou hněv, zlost na 
nespravedlnost osudu a obviňování či závist 
vůči těm, kteří mají štěstí a žijí. 

Touhle vlnou emocí jsem si vůbec ne-
prošla. Nevěřím tomu, že za Honzíkovu smrt 
někdo nebo něco může. Nehledám odpovědi na 
otázku „Proč zrovna on a ne někdo jiný?“ Nedí-
vám se závistivě na lidi, kteří si žijí své štěstí.

Nic z toho by na jeho smrti nic nezměnilo 
a pro mě by to byla jen cesta do pekel, kde bych 
se škvařila v kotlích nenávisti k nespravedl-
nosti a taky v zatrpklosti ve své rozhněvané 
samotě. Naopak v sobě ale cítím obrovskou 
vlnu lásky. Stejně jako u té vnitřní síly netuším, 
kde se vzal její zdroj. Jen tam prostě je a je jí 
plno, až mám pocit, že mi pukne srdce.

Nedokážu zabít ani toho pitomýho mola, 
který mi systematicky požírá zásoby vloček  
v komoře. Prostě jen proto, že k němu cítím lásku. 

Jsem přesvědčená o tom, že Honzova 
smrt měla nějaký smysl. Možná pro mě nepo-
chopitelný. Ale měla.

Nafoukaně si myslím, že naše duše jsou 
propojené, nesmrtelné. Jsem si 100% jistá, 
že se jednou zase setkáme. Protože k sobě 
prostě patříme. 

Má to důvod, proč z našich dvou duší 
zbyla na tomhle světě právě ta moje. A já 
mám vnitřní tušení, že ten důvod naplním. 
Žádným chtěním, ani tlačením na pilu. Prostě 
jen tím, že budu sama sebou a nechám ten 
důvod vyplynout. 

Honza mě postavil na nohy, nasměroval  
a vykopl na cestu. Když byl se mnou spokojený 
a všechno ostatní už měl splněno, mohl ode-
jít. Já tu při mém štěstí budu strašit ještě tak 
sto let, což je ale v bezčasí, kde teď Honzova 
duše poletuje, úplné nic. 

Tak tam na mě počkej, lásko.

Zdroje:
HURDOVÁ, Veronika: O síle a hněvu v nejtěž-
ší zkoušce mého života. In: www.krkavcimatka.
cz.[online]. 28.11.2015. [Cit. 13.2.2019]. Dostup-
né z: http://www.krkavcimatka.cz/2015/11/o-
-sile-hnevu-v-nejtezsi-zkousce-meho.html.
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„Rok jsem sbírala odvahu. Rok jsem sbírala 
prožitky. Rok života po smrti mého milovaného 
manžela mi přinesl tolik krásných věcí, kolik jsem 
si nikdy nedokázala představit. Skrz svůj osobní 
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i jinak než ztráta. Že vedle hlubokého zármutku 
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vrátit smrt zpátky do našich životů, protože vě-
řím, že díky ní může každý z nás žít mnohem 
naplněnější a naplňující život plný lásky, vědomé 
přítomnosti a pochopení sebe samých.“ Tak uvádí 
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těhotenství s třetím dítětem, když jí náhle 
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pohled na svět, který sdílí prostřednictvím 
blogu Krkavčí matka, neztratila. Dnes říká, 
že je díky této zkušenosti lepším člověkem  
a manželovi do nebe vzkazuje, aby jí vedle 
sebe za 70 let držel místo.

„Rozvzpomeň se na to, kým doopravdy jsi. 
Děti budou tvým průvodcem.“

O SÍLE A HNĚVU V NEJTĚŽŠÍ ZKOUŠCE MÉHO ŽIVOTA

V tomto článku přinášíme příspěvek 
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že se jednou zase setkáme. Protože k sobě 
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zbyla na tomhle světě právě ta moje. A já 
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Zdroje:
HURDOVÁ, Veronika: O síle a hněvu v nejtěž-
ší zkoušce mého života. In: www.krkavcimatka.
cz.[online]. 28.11.2015. [Cit. 13.2.2019]. Dostup-
né z: http://www.krkavcimatka.cz/2015/11/o-
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DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

základem pro to, aby pro každé dítě (rodi-
nu) vznikl ve spolupráci naší organizace  
a pěstounské rodiny unikátní způsob za-
jištění podpory a potřebných služeb, který 
zohledňuje individuálně jedinečnost kaž-
dého dítěte a stejně tak i potřeby každé 
pěstounské rodiny. V této Dohodě je sta-
noven rozsah služeb, podmínky spolupráce  
a zodpovědnost zúčastněných. 

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o vý-
konu pěstounské péče s OSPOD či jinou or-
ganizací, a některou naši službu by přesto 
rádi využili, se na nás také mohou obrátit, 
ale bude třeba vyjednat podmínky využití 
služby (zejména finanční) u nás s „jejich“ 
doprovázejícím subjektem. Naše činnosti 
jsou směrem k vám následující:
• doprovázení při výkonu náhradní rodinné 

péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace)
• poradenství (sociální, psychologické, 

speciálně-pedagogické)
• pomáháme při kontaktu dětí s jejich 

biologickými rodiči
• pomáháme při komunikaci s dalšími sub-

jekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, 
pedagogicko-psychologické poradny)¨

• nabízíme vzdělávání, odlehčení pro ná-
hradní rodiny formou odpoledních, ví-

kendových, týdenních aktivit, pravidelné 
činnosti dobrovolníka s dítětem přímo 
v rodině či mimo ni (včetně bezplatného 
doučování dětí)

• sociální služba pro rodiny, které se po-
týkají s dluhy, hrozí jim ztráta bydlení, 
jsou v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní 
rodiny

Informace o službách a uzavírání Dohod 
o výkonu pěstounské péče vám poskytneme 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
603519766 nebo e-mailu: info@nadlani.net

Pokud byste se chtěli dozvědět více  
o našich službách, neváhejte nás kontaktovat, 
domluvíme si osobní schůzku, na které vás se 
službami seznámíme podrobněji. Schůzka 
může proběhnout v našich prostorách, nebo 
po dohodě na jiném pro vás vhodném místě. 
Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné 
služby využívat a také, zda aktuálně máme 
kapacitu na poskytování služby vaší rodině. 
Těšíme se na spolupráci s vámi!

Poskytované služby jsou zdarma, při 
naší práci se řídíme zákonem o sociálně-
-právní ochraně dětí a zákonem o sociálních 
službách.

Organizace NA DLANI, o. p s., jako 
pověřená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb.  
o sociálně-právní ochraně dětí, umožnuje 
pěstounům uzavírat Dohodu o výkonu pěs-
tounské péče v souladu s výše uvedeným 
zákonem, jež typem odpovídá veřejnoprávní 
smlouvě. 

V organizaci se zaměřujeme na spolu-
vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí 
v náhradních rodinách ze Zlínského, Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje prostřed-
nictvím setkávání, doprovázení, poradenství 
a vzdělávání. 

Pěstounství vnímáme jako službu dítěti 
a společnosti. Pěstounství, ale i adoptivní 
rodičovství by mělo být doprovázené a pod-
porované kvalitními odbornými službami.

Dětem, pěstounům a adoptivním ro-
dičům ze Zlínského, Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje poskytujeme podporu  
a pomoc prostřednictvím následujících slu-
žeb a aktivit, které si vybírají podle svých 
potřeb a možností. 

U pěstounů je využití služeb podmíněno 
uzavřením Dohody o výkonu pěstounské 
péče, díky níž získáváme na zajištění služeb 
finanční prostředky od státu. Pěstounům 
nabízíme uzavření této dohody. Dohoda je 

Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. 
každá pověřená organizace pracující v oblas-
ti sociálně-právní ochrany dětí ná povinnost 
dodržovat standardy kvality svých poskyto-
vaných služeb. Celý proces standardizace má 
zajistit poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí organizace NA DLANI, o.p.s. v rámci 
předem vytvořených a schválených pravidel 
a postupů, nikoliv nahodile. Část obsahu 
Standardů poskytuje veřejnosti informace, 
jak naše organizace postupuje. Vedle toho 
Standardy stanoví závazné postupy pro 
pracovníky, které v oblasti sociálně-právní 
ochrany poskytují služby.

 Standardy kvality jsou souborem krité-
rií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

kvality poskytované sociálně-právní ochrany 
při postupu orgánů ve vztahu k dětem, ro-
dičům a jiným osobám odpovědným za vý-
chovu, včetně stanovení vnitřních postupů 
orgánu sociálně-právní ochrany. Standardy 
kvality se týkají všech orgánů, které posky-
tují sociálně-právní ochranu. 

V této rubrice vás budeme s jednotlivý-
mi Standardy srozumitelnou formou sezna-
movat. Dnes se budeme zabývat Standar-
dem č. 15 RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ 
SITUACE.

Hned úvodem vysvětlení tohoto stan-
dardu vám musíme sdělit, že v současné 
době jsme v organizaci museli několikrát 
volit cestu v rámci nouzové situace v organi-
zaci, kdy u nás došlo na základě nouzového 

stavu v ČR k částečnému omezení výkonu 
poskytování sociálně-právní ochrany.

A jak to v praxi vypadalo? Informovali 
jsme všechny aktéry (naše klienty i spo-
lupracující organizace a úřady) o skuteč-
nostech, jak v této aktuálně náročné době 
pracujeme, jak v organizaci zvládáme zá-
těžové situace, jaká jsme přijali opatření, 
které vznikla z důvodu Usnesení vlády České 
republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí 
krizového opatření (zákazu volného pohybu 
osob na území České republiky s okamži-
tou platností) a dalších následných opat-
ření. Hned v pondělí dne 16. 3. 2020 jsme 
odeslali všem našim pěstounským rodinám 
první dopis (nebo mail, kdo má schrán-
ku), dne 27. 3. 2020 dopis v pořadí druhý, 
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ve kterých informujeme klienty nejenom 
ohledně omezení služeb a provozu kanceláří,  
ale i o aktuálních tématech, přicházejících 
s touto dobou. Jedná se zejména:
• o skutečnost, že klíčové pracovnice a ani 

odborní pracovníci (psycholog, terapeuti 
apod.) nebudou od 16. 3. 2020 až do od-
volání osobně navštěvovat domácnosti 
pěstounských rodin. Všichni pracovníci 
dostali instrukce, aby pravidelně zůstávali 
s rodinou v telefonickém či mailovém kon-
taktu a podporovali ji v nelehké situaci, 
taktéž umírňovali možný stres a napětí. 

• o prosbu, aby osoby pečující zajistily 
sobě i svým svěřeným dětem, i dalším 
rodinným příslušníkům, bezpečné místo 
pro překonání dnů, které jsou pro všech-
ny zatěžující a které zamezují v pohybu 
osob. Taktéž, aby vědomě nenavštěvovaly 
osoby, které byly v zahraničí, či se mohly 
setkat s lidmi napadenými tímto virem.  
A aby se snažily být k sobě, v této nelehké 
době, zodpovědní a ohleduplní.

• o skutečnost, že do odvolání nebude naše 
organizace zabezpečovat víkendová vzdě-
lávání i psychoterapeutické skupiny dětí  
i dospělých. Toto bude organizace nahrazo-
vat jinou alternativní formou, o které bu-
dou informováni v průběhu měsíce dubna.

• o informaci, že v rámci domácího vyučo-
vání dětí jsou naši pracovníci připraveni 
poskytovat (formou on line) podporu. 
Máme širokou nabídku VŠ studentů, kteří 
jsou ochotni pomoci s online doučováním 
všech dětí, které to potřebují. Informovali 
jsme klienty i o projektu vyučování v České 
televizi.

• o sdělení, že jejich klíčová pracovnice je 
v pracovních dnech pro ně plně k dispozici 
na svém telefonním čísle v čase 8 – 16 
hodin. V případě potřeby se dále mohou 
kdykoliv dovolat na naši NON STOP LINKU 
tel. č. 800 888 942, kde mají nepřetrži-
tou službu naši pracovníci. Předali jsme 
kontakty na psychology, psychoterapeuty 
naší organizace.

• o sdělení, že jsme aktuálně zřídili novou 
facebookovou stránku NA DLANI, kde kli-
enty informujeme o různých novinkách. 

• o informaci, že je aktuálně vypsaný grant 
– podpora - pro rodiny s dětmi, který 
pohotově vyhlásila Nadace J&T a kterým 
reaguje na nastalý stav v ČR, způsobený 
opatřením vlády v důsledku hrozby náka-
zou Covid 19. Cílovou skupinou jsou rodi-
ny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na 

území ČR, jejichž celkový měsíční příjem 
nepřekročí v době mimořádných opatření 
částku 20 000 Kč. Jedná se o jednorázový 
příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, 
který bude poskytnut na pomoc s úhradou 
nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na 
nemovitost, v níž rodina v současnos-
ti bydlí. V případě schválení žádosti na 
nájemné vyplatí příspěvek přímo na účet 
pronajímatele, v případě hypotéky budou 
postupovat podle hypoteční smlouvy.  
V případě jakýchkoliv dotazů zde kontakty 
na Nadaci J&T: 221 710 124 nebo 221 
710 782, nadacejt@nadacejt.cz. Další 
informace mohou naši klienti najít na 
webových stránkách nadace: https://
www.nadacejt.cz/…/uplo…/Grant_pro_
rodiny_s_detmi.pdf. Formulář k vyplnění 
zde: http://online.nadacnifondjt.cz/na-
dace-for…/ZadostFoCorona.do

• o informaci, že je aktuálně vypsán Na-
dací Sirius charitativní projekt Patron 
dětí, a to nabídka MIMOŘÁDNÉ POMOCI 
PRO RODINY S DĚTMI, které jsou v těžké 
životní situaci, a projekt Patron dětí jim 
může pomoci. Jedná se o pomoc sociálně 
a zdravotně znevýhodněným rodinám  
a jejich dětem, které se dostaly vlivem 
různých okolností do těžké životní situa-
ce. Takovými okolnostmi mohou dnes být  
i nutná vládní opatření proti šíření nového 
typu koronaviru. Díky těmto opatřením je 
mnoho rodin v situaci, kdy nemají na zá-
kladní potřeby, jako jsou potraviny, hygi-
enické pomůcky, léky a podobně. Nadace 
je ochotna pomoci všem rodinám, které 
to opravdu potřebují, finančními dary 
buď v hodnotě 2 x 2 000 Kč (v případě, že 
rodina nemá patrona příběhu) nebo dary  
v hodnotě 3 x 5 000 Kč (v případě, že rodina 
má patrona příběhu. Patronem může být 
sociální pracovník, pracovník NNO, uči-
tel, lékař, trenér apod. Patronem v tomto 
případě nemůže být rodinný známý nebo 
rodič.). Finanční dary poskytuje na každé 
jedno nezletilé dítě. Pro pomoc takové ro-
dině je potřeba vyplnit žádost, kterou naši 
klienti naleznou spolu s detailními infor-
macemi o této mimořádné pomoci zde:  
https://patrondeti.cz/koronapomoc.

• o přeposlání informací z dalších institucí 
(kraj, MPSV, hygiena apod.), týkající se 
mimořádné situace v ČR.

Každý měsíc jsme pravidelně objížděli 
naše klienty s rouškami, dezinfekcí a jinými 

potřebami pro jejich děti i rodiny. Samozřej-
mě jsme toto činili v rámci přísných opatření, 
a to jak hygienických, tak i s ohledem na na-
řízení Vlády ČR. S klienty jsme se nesetkali, 
balíčky jsme vždy zanechali za dveřmi jejich 
bytu či domu a oni si je po našem odjezdu 
vyzvedli. Taktéž jsme požádali všechny naše 
rodiny o součinnost v případě, kdy se do-
stanou do karantény, či se nakazí virovým 
onemocněním, tzn. aby se tito klienti zod-
povědně hlásili na patřičná místa.

Zejména přechodné pěstouny pravi-
delně informujeme o aktuálním dění na 
poli SPO, předáváme informace jim určené 
z krajských úřadů či MPSV.  Především jsme 
s nimi prodiskutovávali, jak se zachovat  
v situaci, kdy by někdo z okolí nebo přímo 
v rodině pěstouna, zejména pěstounů na 
přechodnou dobu, onemocněl, nebo se tak 
stalo samotnému dítěti. Dále jsme rozebí-
rali se dvěma přechodnými pěstounkami, 
které čekají na přijetí dítěte, jejich aktuální 
postoje v rámci  možného nakažení nemocí 
COVID-19 v případě přijetí dítěte, zejména 
přímo z prostředí bio rodiny. 

V posledních dnech jsme všichni 
šili roušky pro naše rodiny, sháněli jsme 
pro ně dezinfekci. Rozváželi jsme balíčky  
do rodin, kde byly roušky, dezinfekce,  
pro děti velikonoční překvapení v podobě 
sladkosti a nějaká drobnost (pomůcka do 
školy nebo hračka, pexeso apod.). Přiložili 
jsme informaci, jak pečovat o roušku, kterou 
nalezli klienti přímo v balíčku s rouškami. 
Přechodným pěstounům jsme zabezpečili 
dodání jednorázových plen pro miminka,  
o které momentálně pečují.

Vydali jsme nové číslo časopisu 
KOLOVRÁTEK, který jsme zaměřili zejména na 
tuto epidemiologickou situaci, na podpůrná 
opatření, na pomoc, ale i na drobné odleh-
čení s cílem navození optimismu. Tento ča-
sopis jsme odesílali klientům buď e-mailem 
(kdo z klientů má) anebo poštou na adresu 
domů. Výtisky jsme zaslali i spolupracujícím 
organizacím i  OSPODům a dalším úřadům. 

V současnosti dále pracujeme na změ-
nách v povinném vzdělávání pěstounů, kdy 
zamýšlíme uskutečňovat webináře a online 
uzavřené vzdělávací skupiny, o kterých vás 
informujeme úvodem tohoto časopisu. Tyto 
se začnou uskutečňovat v naplánovaných 
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ve kterých informujeme klienty nejenom 
ohledně omezení služeb a provozu kanceláří,  
ale i o aktuálních tématech, přicházejících 
s touto dobou. Jedná se zejména:
• o skutečnost, že klíčové pracovnice a ani 

odborní pracovníci (psycholog, terapeuti 
apod.) nebudou od 16. 3. 2020 až do od-
volání osobně navštěvovat domácnosti 
pěstounských rodin. Všichni pracovníci 
dostali instrukce, aby pravidelně zůstávali 
s rodinou v telefonickém či mailovém kon-
taktu a podporovali ji v nelehké situaci, 
taktéž umírňovali možný stres a napětí. 

• o prosbu, aby osoby pečující zajistily 
sobě i svým svěřeným dětem, i dalším 
rodinným příslušníkům, bezpečné místo 
pro překonání dnů, které jsou pro všech-
ny zatěžující a které zamezují v pohybu 
osob. Taktéž, aby vědomě nenavštěvovaly 
osoby, které byly v zahraničí, či se mohly 
setkat s lidmi napadenými tímto virem.  
A aby se snažily být k sobě, v této nelehké 
době, zodpovědní a ohleduplní.

• o skutečnost, že do odvolání nebude naše 
organizace zabezpečovat víkendová vzdě-
lávání i psychoterapeutické skupiny dětí  
i dospělých. Toto bude organizace nahrazo-
vat jinou alternativní formou, o které bu-
dou informováni v průběhu měsíce dubna.

• o informaci, že v rámci domácího vyučo-
vání dětí jsou naši pracovníci připraveni 
poskytovat (formou on line) podporu. 
Máme širokou nabídku VŠ studentů, kteří 
jsou ochotni pomoci s online doučováním 
všech dětí, které to potřebují. Informovali 
jsme klienty i o projektu vyučování v České 
televizi.

• o sdělení, že jejich klíčová pracovnice je 
v pracovních dnech pro ně plně k dispozici 
na svém telefonním čísle v čase 8 – 16 
hodin. V případě potřeby se dále mohou 
kdykoliv dovolat na naši NON STOP LINKU 
tel. č. 800 888 942, kde mají nepřetrži-
tou službu naši pracovníci. Předali jsme 
kontakty na psychology, psychoterapeuty 
naší organizace.

• o sdělení, že jsme aktuálně zřídili novou 
facebookovou stránku NA DLANI, kde kli-
enty informujeme o různých novinkách. 

• o informaci, že je aktuálně vypsaný grant 
– podpora - pro rodiny s dětmi, který 
pohotově vyhlásila Nadace J&T a kterým 
reaguje na nastalý stav v ČR, způsobený 
opatřením vlády v důsledku hrozby náka-
zou Covid 19. Cílovou skupinou jsou rodi-
ny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na 

území ČR, jejichž celkový měsíční příjem 
nepřekročí v době mimořádných opatření 
částku 20 000 Kč. Jedná se o jednorázový 
příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, 
který bude poskytnut na pomoc s úhradou 
nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na 
nemovitost, v níž rodina v současnos-
ti bydlí. V případě schválení žádosti na 
nájemné vyplatí příspěvek přímo na účet 
pronajímatele, v případě hypotéky budou 
postupovat podle hypoteční smlouvy.  
V případě jakýchkoliv dotazů zde kontakty 
na Nadaci J&T: 221 710 124 nebo 221 
710 782, nadacejt@nadacejt.cz. Další 
informace mohou naši klienti najít na 
webových stránkách nadace: https://
www.nadacejt.cz/…/uplo…/Grant_pro_
rodiny_s_detmi.pdf. Formulář k vyplnění 
zde: http://online.nadacnifondjt.cz/na-
dace-for…/ZadostFoCorona.do

• o informaci, že je aktuálně vypsán Na-
dací Sirius charitativní projekt Patron 
dětí, a to nabídka MIMOŘÁDNÉ POMOCI 
PRO RODINY S DĚTMI, které jsou v těžké 
životní situaci, a projekt Patron dětí jim 
může pomoci. Jedná se o pomoc sociálně 
a zdravotně znevýhodněným rodinám  
a jejich dětem, které se dostaly vlivem 
různých okolností do těžké životní situa-
ce. Takovými okolnostmi mohou dnes být  
i nutná vládní opatření proti šíření nového 
typu koronaviru. Díky těmto opatřením je 
mnoho rodin v situaci, kdy nemají na zá-
kladní potřeby, jako jsou potraviny, hygi-
enické pomůcky, léky a podobně. Nadace 
je ochotna pomoci všem rodinám, které 
to opravdu potřebují, finančními dary 
buď v hodnotě 2 x 2 000 Kč (v případě, že 
rodina nemá patrona příběhu) nebo dary  
v hodnotě 3 x 5 000 Kč (v případě, že rodina 
má patrona příběhu. Patronem může být 
sociální pracovník, pracovník NNO, uči-
tel, lékař, trenér apod. Patronem v tomto 
případě nemůže být rodinný známý nebo 
rodič.). Finanční dary poskytuje na každé 
jedno nezletilé dítě. Pro pomoc takové ro-
dině je potřeba vyplnit žádost, kterou naši 
klienti naleznou spolu s detailními infor-
macemi o této mimořádné pomoci zde:  
https://patrondeti.cz/koronapomoc.

• o přeposlání informací z dalších institucí 
(kraj, MPSV, hygiena apod.), týkající se 
mimořádné situace v ČR.

Každý měsíc jsme pravidelně objížděli 
naše klienty s rouškami, dezinfekcí a jinými 

potřebami pro jejich děti i rodiny. Samozřej-
mě jsme toto činili v rámci přísných opatření, 
a to jak hygienických, tak i s ohledem na na-
řízení Vlády ČR. S klienty jsme se nesetkali, 
balíčky jsme vždy zanechali za dveřmi jejich 
bytu či domu a oni si je po našem odjezdu 
vyzvedli. Taktéž jsme požádali všechny naše 
rodiny o součinnost v případě, kdy se do-
stanou do karantény, či se nakazí virovým 
onemocněním, tzn. aby se tito klienti zod-
povědně hlásili na patřičná místa.

Zejména přechodné pěstouny pravi-
delně informujeme o aktuálním dění na 
poli SPO, předáváme informace jim určené 
z krajských úřadů či MPSV.  Především jsme 
s nimi prodiskutovávali, jak se zachovat  
v situaci, kdy by někdo z okolí nebo přímo 
v rodině pěstouna, zejména pěstounů na 
přechodnou dobu, onemocněl, nebo se tak 
stalo samotnému dítěti. Dále jsme rozebí-
rali se dvěma přechodnými pěstounkami, 
které čekají na přijetí dítěte, jejich aktuální 
postoje v rámci  možného nakažení nemocí 
COVID-19 v případě přijetí dítěte, zejména 
přímo z prostředí bio rodiny. 

V posledních dnech jsme všichni 
šili roušky pro naše rodiny, sháněli jsme 
pro ně dezinfekci. Rozváželi jsme balíčky  
do rodin, kde byly roušky, dezinfekce,  
pro děti velikonoční překvapení v podobě 
sladkosti a nějaká drobnost (pomůcka do 
školy nebo hračka, pexeso apod.). Přiložili 
jsme informaci, jak pečovat o roušku, kterou 
nalezli klienti přímo v balíčku s rouškami. 
Přechodným pěstounům jsme zabezpečili 
dodání jednorázových plen pro miminka,  
o které momentálně pečují.

Vydali jsme nové číslo časopisu 
KOLOVRÁTEK, který jsme zaměřili zejména na 
tuto epidemiologickou situaci, na podpůrná 
opatření, na pomoc, ale i na drobné odleh-
čení s cílem navození optimismu. Tento ča-
sopis jsme odesílali klientům buď e-mailem 
(kdo z klientů má) anebo poštou na adresu 
domů. Výtisky jsme zaslali i spolupracujícím 
organizacím i  OSPODům a dalším úřadům. 

V současnosti dále pracujeme na změ-
nách v povinném vzdělávání pěstounů, kdy 
zamýšlíme uskutečňovat webináře a online 
uzavřené vzdělávací skupiny, o kterých vás 
informujeme úvodem tohoto časopisu. Tyto 
se začnou uskutečňovat v naplánovaných 
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termínech a online formou (v rámci online 
setkání všech jejich členů v uzavřeném vir-
tuálním prostoru). 

I v rámci napjaté situace se snažíme 
pracovat pro vaše blaho, naši milí klienti, 
v rámci ulehčení celé situace, chceme vám 
být alespoň těmito výše uvedenými formami 
nablízku, máme snahu zabezpečovat 
stabilitu ve všech směrech. I pro nás je tato 
situace zcela novou a nezvyklou, ne všichni 
umíme pracovat online, na dálku, jsme více 
nastaveni pro práci s člověkem tzv. face to 
face (tváří v tvář), ale nedá se, všichni se 
musíme přizpůsobit a vzájemně se podpořit.

Výše uvedené kroky jsme uskutečňovali 
v souladu se standardem č. 15. Dovolte nám, 
abychom vás s tímto standardem krátce 
seznámili, abyste sami vyhodnotili, zda se 
nám podařilo zvládnout vše, jak se má.

Hned ÚVODEM popisu tohoto standardu 
je potřebné vymezit terminologii – základní 
pojmy:

Riziková situace - situace, kdy na-
stává riziko zranění pracovníka či klienta, 
zranění dalších osob, poškození majetku 
apod.

Nouzová situace - situace, kdy může 
dojít k omezení výkonu poskytování sociálně-
-právní ochrany z důvodu vzniku nenadálé 
situace.

Havarijní situace - mimořádná událost 
typu poruchy nebo nehody se závažnými 
nepříznivými následky.

Příklady rizikových situací:
• Napadení agresivním klientem, klientem 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návyko-
vých látek.

• Napadení pracovníka domácím zvířetem 
klienta.

• Úraz klienta.
• Pracovní úraz.
• Možná rizika z hlediska hygienických 

norem (žloutenka, svrab…).

Příklady nouzových a havarijních situací:
• Nouzový stav v ČR v rámci epidemiologic-

ké situace.
• Požár.
• Porucha nebo havárie elektřiny.
• Dopravní nehoda nebo porucha služební-

ho vozidla.
• Náhlý nedostatek pracovníků SPO.
• Nález podezřelého předmětu.
• Telefonická a jiná výhrůžka.
• Přepadení pracovníka.

Pracovníci organizace NA DLANI, o.p.s., 
jsou připraveni na výskyt rizikových, hava- rij-
ních a nouzových situací a jsou prokazatelně 
seznámeni se situacemi, které mohou na- stat 
v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochra-
ny, včetně postupů při jejich řešení, pracovníci 
si vědí rady, pokud situace nastane.

V organizaci jsou vypracována Pravidla 
pro řešení rizikových a nouzových situací, 
se kterými jsou seznámeni nejenom pracov-
níci sociálně-právní ochrany, ale v případě 
potřeby i klienti. Tato pravidla přinášejí 
pracovníkům a klientům větší bezpečí.

Všichni pracovníci jsou proškolováni na 
pravidelných školeních BOZP, PO a školeních 
řidičů motorových vozidel, kde jsou s postu-
py řešení havarijních a nouzových situací 
se- znamováni, informováni o změnách.

Na základě pravidelného proškolování i 
na základě znalosti Pravidel pro řešení rizi- 
kových a nouzových situací jsou pracovníci or-
ganizace schopni stanovené postupy použít.

Nouzové a krizové situace při poskyto-
vání sociálně-právní ochrany a jejich řešení 
jsou diskutovány a osvojovány na společných 
pracovních poradách nebo na poradách jed-
notlivých pracovišť. O vážných havarijních  
a nouzových situacích je vedena dokumen-
tace, tzn., že jsou sepsány záznamy, které 
jsou uloženy u ředitele organizace.

SPOLEČNÉ CHVILKY V POSPOLITOSTI A VZÁJEMNOSTI

AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY
Paprsky slunce, nebe bez mráčku, plni 

energie a s úsměvem na rtech. Tak takové 
byly dny v Luhačovicích. Pěstouni se školili, 
na kávičku chodili. A že vzdělávání, i celý 
pobyt, bylo skvělé, o tom není ani pochyb. 

S dětmi jsme se skvěle bavili, na kolonádu 
na zmrzlinu chodili. Na přehradě nohy čvach-
tali, smíchu jsme si užili. V Luhačovicích je fajn.

I když letos nebudou, vzpomínky nám 
zůstanou.

    
V Jeseníkách bylo hej, do lesního baru 

zavítej.

Pojďme na chvíli zapomenout na starosti a trápení a společně se ohlédněme na aktivity, které proběhly v po-
sledním období (rok 2019 a počátek roku 2020). Pojďme si vzpomenout, co nám dělalo radost, jak jsme se 
společně nasmáli, vzdělávali i rekreovali. Krásné vzpomínky nám zůstanou vsrdci!
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A tak jsme se rozhodli a kopec si vyšlápli. 
Zatím, co pěstouni společně sdíleli, za zim-
ního počasí, vrcholky jsme zdolali. 

U ohně jsme se ohřáli a dolů do náruče 
blízkých jsme chvátali.

Jídlo bylo senzační, čas s pěstouny byl 
hezky strávený. 

Po vzdělávacích pobytech se nám všem 
už teď stýská!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO 2019 
Zlín, Otrokovice, Chvalčov, Slušovice

O prázdninách ve Zlíně na příměstském 
táboře, spousta dětí skotačila, přátelství se 
navazovala. Dobrodružství, plno her, závodě-
ní každý den. V létě se zas uvidíme, přátelství 
zas objevíme. 

Na táborech děti  nudu neznají, vedoucí 
se o zábavu starají. 

Každý týden jiný výlet, poznávání zají-
mavých míst, učení se nových aktivit, to nás 
baví nejvíc. V přírodě rozcvička, zvedne se 
nám kondička. Týden rychle utíká, přátelství 
však zůstává. 

Na tábor zas, o prázdninách přihlásím 
se včas.

Pobytový tábor Jumanji 
Společně jsme se vydali do tajuplných 

koutů zázračného světa Jumanji. Společně 
jsme plnili úkoly, nebáli se nástrah, a hlavně 
si užívali příjemné chvíle s kamarády!

Zip Zap Dance 
– taneční pobytový tábor. 

Týden plný tance, smíchu a pohody. 
Naučili jsme se nejen tancovat, ale i radovat 
ze společně strávených chvil.  

Pobytový tábor Tajný život agentů 
S tajnými agenty jsme se vypravili na 

nejtěžší misi v životě. Zdolávali překážky, 
soutěžili, ale nakonec jsme byli perfektně 
maskovaní, a nikdo nás v našem utajení 
neobjevil!

Pobytový tábor NINJAGO   
Ninjago bojovníci dobývají svět. Díky 

chrabrosti našich úžasných bojovníků se 
nám společně podařilo vše, co jsme měli 
v plánu. Dobro zvítězilo a zlo bylo potupně 
poraženo! 
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ITÁLIE 2019
Terapeutický pobyt pro děti. Na konci 

srpna jsme si udělali úžasnou tečku za prázd-
ninami. Spousta moře, slunce, písku, kama-
rádů, ale i práce! Byl to přece terapeutický 
pobyt, takže i hodně ozdravných slziček

TENERIFE 23. 9. – 30. 9. 2019
I „babí léto“ u moře je krásné!
Vzdělávací pobyt s pěstounskými rodi-

nami na Tenerife se nám opravdu vydařil. 
Ostrov jsme projeli, za krásami přírody 
se byli podívat, ve vlnách oceánu řádili  
a v bazénu u hotelu se potápěli, zatímco 
se naši dospěláci vzdělávali. A poklad jsme 
zakopali tak bravurně, že jsme ho nakonec 
nenašli…

Několikrát do roka se pravidelně se-
tkáváme nejen s pěstouny dlouhodobými, 
ale také s vámi, pěstouny na přechodnou 
dobu. Těší nás, že na supervizním setkání 
probereme aktuální otázky v rámci pěs-
tounské péče na přechodnou dobu, ale také 
se mile pobavíme . 

Supervizní setkání přechodných pěstounů 
v Olomouci

Vánoční supervizní setkání přechodných 
pěstounů v Olomouci

Před Vánoci jsme se opět setkali, aby-
chom zrekapitulovali události, které se udály 
od posledního supervizního setkání. Nejenže 
jsme společně strávili příjemné předvánoční 
odpoledne a předali si drobné dárečky, ale 
také probrali novinky z oblasti pěstounské 
péče na přechodnou dobu.

3. 11. 2019 – Každoroční setkání pěstoun-
ských rodin organizace NA DLANI 

Halloweenský den v ZOO Lešná se oprav-
du vydařil.

Počasí nám přálo a den se opravdu vy-
dařil. Po splnění všech úkolů si děti i pěs-
touni odnesli krásné ceny. Děkujeme všem 
za účast!
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2020
Nový rok jsme také započali uzavřenými 

terapeutickými skupinami dětí z náhradní ro-
dinné péče. Nejenže se v těchto dnech dětem 
ulevilo na duši, ale také jsme strávili příjemné 
chvíle s kamarády, na které jsme se celý čas 
těšili! V dubnu 2020 jsme zahájili zcela novou 
podobu terapeutických skupin, a to v on-line 
virtuálním prostoru. Celkem to šlo, ale všichni 
se již těšíme na setkávání tváří v tvář.

V uplynulých dvou letech jsme se také 
zapojili do sbírky Krabice od bot. Snažili 
jsme se vám a vašim dětem touto cestu 

alespoň trošku udělat radost před Vánoci, 
které jsou pro všechny radostným oka-
mžikem. 

V termínu 24. 2. 2020 – 27. 2. 2020 
se uskutečnilo setkání pracovníků organi-
zace Na Dlani na Čeladné. Toto překrásné 
prostředí Beskyd poskytlo klidné prostředí 
nejen pro vzdělávání pracovníků, super-
vizní práci, ale také pro stmelování týmu. 
Součástí naší práce je neustálé vzdělávání 
se, ale potřebnou hodnotou je i podpora 
týmového ducha, ošetřování vztahů uvnitř 
organizace a také tolik potřebný odpočinek 
pro tělo i mysl. Organizace Na Dlani je pro-

I NAŠI PRACOVNÍCI SE MUSÍ VZDĚLÁVAT

rodinnou organizací. I my se považujeme za 
jednu velkou rodinu, která společně brázdí 
mnohdy rozbouřené moře, odolává bouřím, 
čelí nepřízni osudy, ale která také vždy bez-
pečně dopluje do přístavu. Přesně tak jak je 
to v každé velké rodině!

Tato supervizní setkání jsou pro nás 
velmi důležitá, a to právě s ohledem na 
vzdělávání, které absolvujeme, ale také  
i na možnost otevřeně prodiskutovat té-

mata, na které potřebujeme či chceme 
znát názor druhých. Vždyť právě získané 
nové náhledy, nám otevřou možnosti, které 
mnohdy vedou k vyřešení problémů a k po-
sílení kompetencí nejen nás jako sociálních 
pracovníků, ale především k posílení našeho 
osobního rozvoje.

A tak se nám nikdo nebude divit, že 
se těšíme na další setkání, jako na čas pro 
náš tým!
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RELAX A ODPOČINEK
Přemýšlíte, jak strávíte jarní teplé mě-

síce v aktuální situaci? Dáme vám pár tipů, 
jak využít volný čas k relaxaci a odpočin-
ku. Bohužel jsme se ocitli v situaci spojené 
s výskytem COVID-19, dle nařízení musíme 
být téměř jenom doma, můžeme jen do prá-
ce, z práce, nebo na nákup. Docházejí nám 
nápady, tipy a také motivace k jakékoliv 
činnosti. Nezoufejte, je spousta variant jak 
využít tento čas.

1. HORKÉ LETNÍ MĚSÍCE SE BLÍŽÍ KVAPEM, 
CO TAKHLE UDĚLAT PRO SEBE A RODINU 
ZDRAVÝ BROWNIES KOLÁČ?

Koláč s dostatkem bílkovin a bez mouky 
s plnou kakaovou chutí. Říkáte si fazole  
v těstu? Ano, opravdu fazole. Udělají krás-
nou a jemnou texturu těsta a navíc zvýší 
obsah bílkovin. Také v něm najdete chuť ko-
kosu a datle, které dodají zákusku delikátní 
sladkou chuť. I bez cukru to jde!

Recept na fazolové hrníčkové brownies bez 
mouky, s kokosem a datlemi
Ingredience
1 hrnek uvařených černých fazolí
1 banán
8 datlí
1/2 hrnku ovesných vloček
1/4 hrnku strouhaného kokosu
1/3 hrnku holandského kakaa
1 lžička kypřícího prášku
1/2 hrnku kokosového mléka
1 lžička vanilkového extraktu

Nejprve si do vroucí vody namočíte 
datle tak, aby byly měkké. Také necháme 
změknout ve vodě ovesné vločky. 

Poté uvaříme červené fazole do úplného 
změknutí a necháme vychladnout.

Banán oloupeme a nakrájíme na kousky.
Do mixéru vložte všechny ingredience 

včetně vody, ve které byly datle. Postupně 

rozmixujte do hladké směsi, kterou nalijte 
do vymazané formy o velikosti 20 x 20 cm.

Pečte v troubě předehřáté na 180 °C 
přibližně 25 až 30 minut, nebo dokud špejle 
zapíchnutá doprostřed nevyjde suchá.

Nechte koláč úplně vychladnout a poté 
nakrájejte na čtverečky. Skladujte ve vzdu-
chotěsné nádobě v lednici.

Zdroj:www.survivalsports.cz

2. CHCETE SE CÍTIT DOBŘE? TADY JE RECEPT 
NA CHUTNÉ A PŘEDEVŠÍM ZDRAVÉ SMOO-
THIE. ZDRAVÁ SNÍDANĚ, SVAČINKA, NEBO 
ENERGICKÝ NÁBOJ? 

Vše je správně. Smoothie je mixovaný 
nápoj, jehož základem je ovoce a zelenina, 
popřípadě kombinace obojího. Smoothie je 
výživný a hustý koktejl, který poslouží jako 
rychlá snídaně, popřípadě kvalitní svačinka. 
Můžeme ji brát jako zdravou alternativu 
nápoje před větší fyzickou aktivitou. Ani zde 
se však meze fantazii nekladou, do smoothie 
můžeme přidat, kromě ovoce a zeleniny, 
další a další zajímavé ingredience, jako jsou 
namočená chia semínka, psyllium, ovesné 
vločky, vysoce výživné kakaové boby, mladý 
ječmen i melasu.

Každé roční období přináší jiné druhy 
ovoce a zeleniny, které můžete libovolně 
mixovat. Nebojme se tedy kombinovat ovo-
ce s listovou zeleninou, zkusme tedy do 
koktejlu přidat několik listů ledového salátu, 
pekingského zelí, které má protizánětlivý 
charakter, rukoly, která nás zásobí železem 
a isothiokyanáty. Také špenát, čekanka, 
polníček, na jaře lístky medvědího česneku, 
kopřiv, smetanky lékařské či jitrocele jsou 
výbornou alternativou k ovoci. Listová zele-

nina obsahuje dále důležitý chlorofyl, který 
napomáhá tvorbě červeného krevního barvi-
va, zpomaluje procesy stárnutí a vůbec se 
podepisuje na celkové regeneraci našeho 
organismu. (www.celostnimedicina.cz)

Recept: 
Okurkové smoothie se zázvorem
2 jablka     
1 salátová okurka    
Hrst baby špenátu    
Šťáva z ½ citrónu
Kousek zázvoru 
šťáva z limetky    
  
Multivitaminové smoothie
1 zralý banán
1 zralý pomeranč
1 mandarinka
0,5 grapefruitu
1 jablko
  
Smoothie z řapíkatého celeru 
4 stonky řapíkatého celeru 
2 hrsti špenátu 
1 šálek ananasu 
1 hrstka máty 
2 jablka                                  

Zdroj:www.simshomekitchen.com

3. BYLINKAMI KE KRÁSE
LEVANDULE A JEJÍ LÉČEBNÉ VYUŽITÍ 

Levandule se do Evropy rozšířila až  
z daleké Persie a díky své vůni byla oblíbená 
už ve starém Řecku. Užívá se na zklidnění, 
proti stresu a špatnému spaní. Má ale řadu 
dalších využití - v podobě voňavé sušené 
dekorace, jako léčivý olejíček i mastička.
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Sušená levandule 
Sušená Levandule se dá využít nejen 

jako dekorace. Trs sušené levandule by ne-
měl chybět v žádné ložnici, protože její vůně 
pomáhá přivodit spokojený spánek. Sáčky se 
sušenou levandulí jsou skvělým pomocníkem 
také v šatní skříni. Prádlo provoní a zároveň 
působí jako odpuzovač molů.

Nespavost? Cestovní nevolnost? Náladovost?
Každé přičichnutí k levanduli zklidní. 

Levandule dokáže zahnat migrénu, pocity na 
omdlení a náhlou závrať. Levandule účinně 
působí i při jízdě autem či autobusem, trápí-
-li vás cestovní nevolnost. Vůně levandule 
dokáže příjemně zklidnit, proto i levandulo-
vý polštář na spaní má svůj význam, a to ze-
jména při nespavosti a potížích s usínáním.

Levandulový olejíček léčí?
Ano, je to tak! Levandulový olejíček 

krásně zahojí povrchové ranky a záněty, 

působí blahodárně při léčbě ekzémů. Také 
tiší bolesti svalů a kloubů, je tedy vhodný 
i při masážích.

Blíží se horké měsíce, ve kterých budou 
ženy nosit boty na platformě, na podpatku 
či okrasné sandále, a přeci každá chce mít 
krásné nohy. Pojďme si proto spolu vyrobit 
levandulovou mast na ztvrdlou kůži.
Ingredience
sušená levandule
bílá lékařská vazelína 0,5 kg
včelí vosk,
alobal
plátno na přecezení. 
Přidat můžeme i pár kapek levandulového 
olejíčku na zvýraznění aroma. 

Návod na přípravu levandulové mastičky
Vazelínu dáme do kastrolku, přendáme 

na plotnu a necháme ji rozpustit. Do rozpuš-
těné vazelíny dáme tolik sušené levandule, 
aby byla bylinka celá ponořená. Přivedeme 

k bodu varu a ve chvíli, kdy se vytvoří bílá 
pěna na povrchu, odstavíme z tepla. Dávejte 
pozor, ať ji nevaříme. Kastrol s levandulí 
přikryjeme alobalem a necháme 12 hodin 
(přes noc) louhovat. Druhý a třetí den vlo-
žíme kastrol s mastí do trouby a 3 hodiny na 
70 °C každý den zahříváme.

Třetí den po zahřátí sundáme alobal, 
obsah přivedeme opět k varu a hned odsta-
víme. Přidáme kousek včelího vosku a pro 
zvýraznění vůně i pár kapek levandulového 
oleje.

Levandulovou mast přecedíme přes plá-
týnko do připravených skleniček a necháme 
dobře vychladnout.

Takto připravenou levandulovou mast 
lze skladovat v lednici do spotřebování. Do-
mácí levandulová mast pomáhá na ztvrdlou 
kůži na dlaních i patách. Také působí proti-
zánětlivě, regeneruje a pomáhá i proti únavě 
a pocitu těžkých a bolavých nohou. 

Zdroj: www.bylinky.zdrave.cz 

4. RYCHLÝ A EFEKTIVNÍ JARNÍ ÚKLID? DLE 
MARIE KONDO TO BUDE SNAZŠÍ.

Jaro už vstoupilo do dveří a s ním přišlo 
i téma jarní úklid. Ten se týká téměř každého 
z nás. Ale jak na něho? Dle Marie Kongo to 
půjde jako po másle. Marie Kongo již jako 
malá milovala uklízení, ještě ve škole uklí-
zela třídu nebo tělocvičnu. Stále více a více 
ji překvapovalo, že lidé nemají pořádek ve 
svých domovech. Proto napsala knihu Zá-
zračný úklid- pořádek jednou pro vždy. Tato 
kniha si našla srdce spousty příznivců. Po-
pisuje v ní všechny nešvary, které lidé dělají 
při uklízení a tím snižují efektivitu úklidu. 

Jaké jsou tedy nejčastější nešvary?
• Snažíme se uklidit naráz celý byt nebo 

dům. Přitom bychom měli uklízet pokaždé 
něco. 

• Uklízíme každý den chvilku. A co dál? 
Skutečně chcete každý den jít z práce 
s tím, že musíte něco uklidit?  Uklízení 
budete nenávidět ještě víc, než ho už 
nenávidíte teď.

• Máme pocit, že uklízení je nutné zlo. 
Uklízíme proto, abychom doma nezarůs-
tali  špínou. Přitom má pořádek v bydlení 
co dočinění se stavem naší mysli i naším 
fyzickým zdravím. Když nebudete utírat 
prach, zaděláte si na potíže s dýcháním. 
Když budete prach utírat pravidelně, 
nenahromadí se vám do takové míry,  
že máte pocit, že se doma udusíte.

• Chápeme úklid abstraktně. Lidská mysl 
je přitom nadšená, když vidí okamžité, 
hmatatelné účinky činnosti. A to u uklíze-
ní můžeme zažít. Když se zbavíte spousty 
věcí a vaše bydlení „prokoukne“, dokonale 
to změní vaše vnitřní nastavení myšlení. 

• Úklid jako léčba? Kolikrát jste začali uklízet 
proto, že vám bylo smutno, měli jste špatnou 
náladu nebo jste potřebovali před něčím 
„uniknout“? Uklízení nastoluje rovnová-
hu. Ačkoli jste se úklidem zřejmě nezbavili 
prvotního problému, na chvíli se vám ulevilo.

• Uklízíme podle místa. Toto nám přináší 
věci po celém domě. Uklízejte podle kate-
gorie. Už se vám stalo, že jste měli pocit, 
že stejné věci, jaké jste uklízeli před týd-
nem v předsíni, jste dnes uklízeli v ložnici? 

Kladívko, šroubováky, matičky? Dejte si 
příště za cíl uklidit všechno oblečení nebo 
všechny knihy a časopisy. Ne obývák či 
koupelnu. Vyhnete se tak tomu, že budete 
mít „všechno všude“, a nebudete muset 
nic hledat. (www.bydlimekvalitne.cz) 

Jarní úklid nemusí být nuda, zapojte 
do něho celou rodinu a tak ho zefektivníte. 
Užijete si zábavu a čas strávený s rodinou.

Zdroj: www.svethg.c

5. ZAHRADNIČENÍ
Slunce už nám ukazuje svoji sílu, ven-

ku se vše začíná zelenat. Lidé, květiny 
a rostliny, stromy, zvířata i lidé nabírají 
energii pod prvními slunečnými paprsky, 
které příjemně hřejí. Zahrada je v rozpuku, 
pupeny se nalévají, nastává příjemný čas 
jarního zahradničení!

V prvních jarních měsících zahrada po-
stupně rozkvétá, nejprve krásné krokusy, 
koncem měsíce března se obalí květy kvetou-
cí keře, jako jsou lýkovce. V jarních hřejivých 
paprscích budou první jarní práce na zahra-
dě terapií pro vaše tělo i duši. Určitou péči 
vyžadují záhony trvalek, jahodníků, skalka, 
ovocné stromy i keře. Některé je třeba proře-
zat, přihnojit a chránit proti škůdcům www.
eleshop.cz a chorobám. Nastává čas prvních 
výsevů zeleniny na záhony či do fóliovníku, 
pokračuje předpěstovávání sazenic. 
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Začátek měsíce března je vhodný pro 
výsev semen paprik a pro předpěstování 
sazenic. Pro získání silných rostlin dodržujte 
vzdálenost mezi jednotlivými semeny aspoň 
3 cm. Do začátku měsíce dubna je třeba  
do květináčů, kelímků či výsevních misek 
zasadit semínka rajčat. Poté, co semínka 
vyklíčí, jsou třeba po vytvoření prvních dvou 
až pěti lístků přepichovat. 

Do pařeniště či fóliovníku je za přízni-
vých podmínek možné již v březnu vysévat 

karotku, ředkvičku a bazalku. Salát ke sklizni 
mladých listů můžete vysévat v průběhu 
měsíce března/dubna pokud to počasí dovolí 
a netkanou textilií přikrýt klíčící rostlinky. 

Ke konci března se na venkovní záhony 
vysévá mrkev, ředkvičky, petržel, špenát, 
raný salát, hrách a kopr. Vzcházející semín-
ka a klíčící rostlinky ochrání před chladem  
i škůdci bílá netkaná textilie. Vysazovat lze 
cibuli a česnek. 

Zdroj: www.ireceptar.cz

KŘÍŽOVKA

Zdroj: http://stop.p13.cz
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OMALOVÁNKA

Zdroj: http://www.promaminky.cz
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OMALOVÁNKA

Zdroj: http://www.promaminky.cz
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PRO NAŠE DĚTI OD STUDENTŮ

Milí naši čtenáři,
dovolte nám představit studentku 

žurnalistiky, která začala pro naši orga-
nizaci nejenom on-line vyučovat děti, ale 
která nám i zaslala její autorské básničky. 
Jmenuje se Mája Šafaříková a níže uvedené 
říkanky posílá všem klientům (zejména 
dětem) z naší organizace. My Máji moc 
děkujeme a přejeme vše dobré!

JARO
Přišlo jaro, přišel čas
kdy vše kvete
kdy kvete každý z nás.

Přišlo jaro, je mi krásně
a mám chuť
od radosti
skládat __________!

ŽIVOT KVĚTINY
Vyrostla na louce kytka
vykvetla hned z jara.
Byla krásná, hebká
a ráda se smála.

Pak ale přišel jarní déšť
s ním sníh i mráz.
Jak tady teď můžu kvést?
Předtím šlo to snáz…

Neboj se, kytko, neboj
přijde lepší čas.
Sluníčko až vyjde
bude lépe zas.

Neboj se, kytko, neboj
všechno dobře skončí.
Sluníčko se přece
ještě pořád točí.

ROZUMNÉ ŠTĚSTÍ
V korunách stromu zpívají ptáci
zatímco v potoce hrají si raci.

Sluníčko jim k tomu svítí
mraky vrhají stín
a na lávce nad tou vodou
potká se Rozum se Štěstím.

BLÁZNIVÁ
Mám dva pecny chleba
tři vejce k tomu.
Když bude třeba
nevyjdu z domu.

Upeču zeď
nakrmím lampu
do svého pokoje nakreslím mapu.

Půjdu kolem gauče
postavím si hrad
tam schovám se před drakem
ten nesní mě snad.

V kuchyni slídím
co k snědku by bylo
uždibnu sušenku…spořádám kilo.

Schovám se do hradu
a tam zůstanu
dokud bude třeba
a se mnou i ten chleba!

správné řešení: 1) kočka leze dírou, 2) černé oci jdete spát, 3) statistika nuda je, 4) hajný je lesa pán.

Jako druhá za námi přichází taktéž studentka z Karlovy univerzity, slečna Anna Váchová, jedná se o Májinu 
kamarádku, která nám složila rébusy. Tak, děti (i dospěláci) uhádnete, co se za popsaným skrývá?
Aničce moc děkujeme za její vtipné hádanky a přejeme ji vše dobré!

1) 3)

2) 4)
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PÁLÍ VÁM TO?

VÁLEČNÍK
Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. 
Do boje vyrážím tak, jak je třeba. 
Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva 
pode mnou se střídá každý skok. 
Kdo jsem?     

ŘEŠENÍ: Jezdec na šachovnici 

CO SE SKRÝVÁ 
Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát  
v každém momentě, ale ani jednou v roce? 

ŘEŠENÍ: Písmenko “m” 

NIC NEROSTE NA MÝCH POLÍCH
Nic neroste na mých polích, však rasismus 
ten tu kvete hojně. 
Dřeva tvarů různých oblých stojí na mně 
při té vojně. 

Smrt do čtverce si tu chodí a zrození má 
přímou cestu. 
Nový život rázem plodí, ten oblékne si stej-
nou vestu. 

ŘEŠENÍ: Šachy 

JEN PŮL ROKU PRACUJI
Jen půl roku pracuji, do žeber si pumpuji. 
Děvče svléknu během chvilky, stačí pustit 
více žilky. Plyn, proud i ta voda je mou krevní 
skupinou, přijde-li však velká vada, škrtni 
sirkou jedinou. 

ŘEŠENÍ: Topení 

TŘI FIFLENY 
Tři fifleny nebaští ledacos, každá má vytří-
bený na něco nos. Ta první přijela a je tu, 
drží krabicovou dietu. 

Druhá hltá módní věci, ropu baští ráda přeci. 
Třetí motor bez pití, třpytky ty ji zasytí. 

ŘEŠENÍ: Popelnice. 
Modrá papír,  žlutá plast, zelená sklo. 

ŽIJE SI S LEHKOSTÍ 
V košilce malé po světě běhá. Rodí se z ra-
dosti, žije si s lehkostí. 
Do trávy lehá, říkají jí...    
  ŘEŠENÍ: Mlha 

Zdroj: 

https://mozkolam.cz/slovni-hlavolamy/

hadanky/hadanky-i/ Copyright © Mozkolam.cz

POJĎME NA TO Z VESELA
Tato klasická přísloví určitě znáte, 

ale nyní se vynořují nová, která reagují 
na dnešní dobu.

Roušková přísloví jsou opravdu trefná

• Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tka-
nička utrhne.

• S rouškou nejdál dojdeš.
• Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
• Každý své roušky strůjcem.
• Host do domu, roušku na hubu.
• Rouška kvapná, málo platná.
• Nechval roušky před večerem.
• Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.
• Co na roušce, to na jazyku.
• Kouká, jakoby mu ulítly roušky.
• Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem. 
• Škoda každé roušky, která padne vedle.
• Bez roušky do obchodu nelez.
• Pozdě roušku honiti.
• Rouška – půl zdraví.
• Na každou roušku se někde vaří voda.
• Šité roušky nelétají na hubu.
• Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
• Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.

Zdroj:  
https://www.patriotmagazin.cz

• Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
• Březen – za roušku vlezem, duben – ještě 

tam budem.

Zdroj: https://www.viralsvet.cz
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Roušková přísloví jsou opravdu trefná

• Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tka-
nička utrhne.

• S rouškou nejdál dojdeš.
• Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
• Každý své roušky strůjcem.
• Host do domu, roušku na hubu.
• Rouška kvapná, málo platná.
• Nechval roušky před večerem.
• Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.
• Co na roušce, to na jazyku.
• Kouká, jakoby mu ulítly roušky.
• Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem. 
• Škoda každé roušky, která padne vedle.
• Bez roušky do obchodu nelez.
• Pozdě roušku honiti.
• Rouška – půl zdraví.
• Na každou roušku se někde vaří voda.
• Šité roušky nelétají na hubu.
• Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
• Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.

Zdroj:  
https://www.patriotmagazin.cz

• Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
• Březen – za roušku vlezem, duben – ještě 

tam budem.

Zdroj: https://www.viralsvet.cz

31

Počátkem měsíce června 2020 začnou 
již naše pracovnice zajíždět dle zákona  
o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 
Sb, pozdějších úprav, osobně za vámi do 
rodin. Činíme tak dle informací MPSV o po-
stupném uvolňování nouzových opatření. 

Může se však stát, že se vaše rodina ne-
bude ještě na osobní setkání cítit, z důvodu 
nemoci, špatného imunitního stavu či stra-
chu z nákazy Covid-19. V tomto případě vás 
prosíme, abyste se domluvili na alternativní 
variantě s vaší klíčovou pracovnicí, kterou 
bude setkání v on-line prostředí (př. ZOOM, 
Messenger, WhatsApp, Skype, GOOGLE Me-
eting apod.), kde si prohovoříte všechny 

NÁVŠTĚVY RODIN KLÍČOVÝMI PRACOVNICEMI

důležité a zákonem stanovené informace. 
Upozorňujeme vás, že se v tomto prostředí 
musí setkat na živo celá rodina – pěstouni 
i svěřené děti. Klíčová pracovnice z toho-
to bude muset vyhotovit písemný záznam  
a na základě vašeho souhlasu i fotografii. 
Ubezpečujeme vás, že tato fotografie ne-
bude nikomu k dispozici, pouze kontrolní-
mu orgánu a bude společně se záznamem 
uzamčená ve vaší dokumentaci. Souhlas  
s možností vyhotovení fotografie z virtuální 
schůzky s rodinou bude muset mít klíčová 
pracovnice dříve, než se on-line setkání 
uskuteční. Tento souhlas musí být v písemné 
podobě, a to zaslán mailem (dle vzoru, který 
obdržíte), či poštou. 

Naši milí klienti, zvažte, prosím, své 
možnosti a rozhodněte se, jakou formu  
setkávání budete preferovat. Samozřejmě, 
svoje rozhodnutí můžete kdykoliv změnit.

Naše klíčové pracovnice jsou vám  
k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů  
či nejasností.

Věřte nám, že děláme vše proto a s vědo-
mím, abyste se cítili vy i vaše děti v pohodě 
a bezpečí. Respektujeme tak vaše přání, po-
třeby, váš zdravotní i psychický stav. Musíme 
však dodržovat i zákonem stanovené normy 
a nařízení MPSV, proto se snažíme volit tyto 
vám nabízené možnosti.
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HLEDÁME VÁS:

Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodinnou péči. 
Jste to Vy, co přemýšlíte o pěstounství či zvažujete 
adopci dítěte? Chcete poskytnout zázemí dětem, 
které vyrůstají v ústavní péči? Rozhodujete se, zda 
se pěstounem stát? Potřebujete znát, co Vás na této 
budoucí a možné cestě čeká? 

Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo ve své 
rodině dětem, které rodinu potřebují! 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT A ZÍSKAT TAK DALŠÍ 
INFORMACE! 
bezplatná NON STOP LINKA - tel. 800 888 942
Další telefonní čísla a e-mail pro zájemce o náhradní 
rodičovství (př. pěstounství, adopci): 731 918 258, 
603 508 153, 603 519 766, e-mail: info@nadlani.net

Pojďte nám pomoci tvořit newsletter KOLOVRÁTEK. 
Posílejte nám Vaše náměty, připomínky, přání, 
dotazy do rubrik i příběhy z Vašich životů. Pošlete 
nám fotky Vašich rodin a dětí či činností, které  
s náhradním rodičovstvím nějak souvisí. Pište na 
e-mail leona.hozova@nadlani.net nebo dopisem 
na adresu: NA DLANI, o.p.s., Štefánikova 5462,  
760 01 Zlín. Všechny své připomínky či náměty 
můžete osobně zkonzultovat i s Vašimi klíčovými 
pracovníky z NA DLANI), kteří vše předají.

REDAKČNÍ RADA ČASOPISU KOLOVRÁTEK VYHLAŠUJE VELKOU SOUTĚŽ!!!

Je nám potěšením vyhlásit soutěž o nejoriginálnější výtvor, ať už bude ve formě obrázku, povídky, výrobku, fotografie 
nebo komiksu. Své výtvory nám, prosím, posílejte na adresu NA DLANI o.p.s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, taktéž je můžete 
ofocené (originály však pečlivě uschovejte!!!) na e-mail: info@nadlani.net. Nezapomeňte uvést, kdo výrobek vytvořil, jeho 
název. Porota z řad pracovníků i pěstounů vybere deset nejkrásnějších výtvorů a ty štědře oceníme!

Téma pro vaši práci je…… KORONAVIRU SE NEBOJÍME!


