
Karanténa, zkouška dospělosti 
Přepadl mě strach. Jsem životní optimista a věčně se uklidňuji větou: „Když nejde o život, jde 

o …...“ Jenže tehdy nás všechny obklopovala nejistota. Každým večerem narůstala čísla mrtvých nejen 
v zahraničí, ale i v našem doposud bezpečném klidném státu. Náš stát rozhodně klidný už nějaký ten 
den nebyl. Uzavření škol mě ani moc netěšilo, spíše znepokojovalo. Několik tisíc kilometrů od 
milované rodiny a s neblahým tušením, co se bude v České republice odehrávat dál. Hovory od 
příbuzných jsem s těžkým srdcem odmítala, neboť mi docházela jedna podstatná věc – nikdo z nás 
není na nepředvídatelnou situaci koronavirové pandemie připraven. Hlasy znějící do telefonu od 
mých nejbližších šeptajících slova, jak všechno zvládneme a všechno bude dobré, mě mnohdy 
rozplakala. Stále jsem jen čekala na nejhorší. V hlavě se mi samovolně psal scénář o úplném uzavření 
českých hranic. 

 Informaci, jež potvrzovala moji obavu, mi předhodila na internetu webová stránka, která po 
bližším zkoumání nespadala do kategorie objektivních zpravodajství. Zběsile jsem tedy hledala 
jakoukoli zmínku o uzavření hraničních přejezdů na stránkách ministerstva zahraničí, zdravotnictví i 
ministerstva vnitra. Nic. Právě ono nic bylo pro mě bolestivou bodnou ránou. Tou dobou česká 
televizní zpravodajství lid zahrnovala poplašnými informacemi, které se neustále měnily a vylepšovaly 
mocí výkonnou. Informace o plánovaném uzavření hraničních přechodů České republiky pro mě byla 
nepřípustná do doby, než jsem ji měla možnost ověřit zdroji vlády na internetu. Situace nás přivedla 
k rozhodnutí vrátit se z francouzské La Normy o pár dní dříve. 

 Hranice Česka vypadaly jak z válečného filmu. Vystavěné armádní stany, vojenská sanitka a 
liduprázdno. S rodiči mi karanténa styk po příjezdu do Čech neumožnila, přesto jsem byla neskutečně 
ráda, že jsem doma. Povinná karanténa, která se jevila hrůzostrašně, mi dopomohla ujasnit si životní 
priority. Čtrnáct dní v jednom pokoji. Čtrnáct dní jen sama se svými myšlenkami. Možností pro 
zabavení bylo minimum. Během nekonečných dnů jsem si zapisovala, co budu dělat, co všechno 
vyzkouším a kam budu dále směřovat, až dny věznění v úplné izolaci přečkám. 

 V sešitě se prázdné linky plnily nápady, které jsem hodlala přeměnit na své zvyky. Právě 
návyky mi v době plné nejistot pomohly být alespoň trochu stabilní. Všechny lidi dohnala 
zodpovědnost, s níž se mnohdy neuměli vyrovnat. Zodpovědnost, jak každý uvědomělý jedinec se 
svým životem v momentální situaci naloží. Stejně tak vnímám význam dospělosti. Stala jsme se na 
čtrnáct dní dospělou, samostatnou, ale bohužel osamělou osobou. Zvyky, jež se zrodily ze samoty 
vnímané v povinné karanténě, však nyní přispívají k mé radosti a osobní vyrovnanosti. 

 Televizní sdělení o dokonalé hygieně rukou či udržování čisté roušky mě dováděly k šílenství. 
Rouška se pro mě opravdu nestala módním doplňkem. Ani nestane. Agresivní dezinfekce dráždící čich 
i mé dlaně, některým lidem postupně rozežírala i mozek. Zde se zrodil můj zvyk každodenní 
uvědomělé procházky. Duševní hygiena by měla především předcházet nebo alespoň doprovázet 
tělesnou hygienu. Ranní procházka vytváří moji představu nadcházejícího dne v plánech a cílech. 
Kouzlo večerní procházky spočívá v závěrečném zhodnocení dne. Sleduji učiněná rozhodnutí, 
dosažené cíle nebo nedostatky, na kterých mohu během zítřejšího dne zapracovat. Z osobního 
vyhodnocení lze pozorovat jisté zlepšení ze dne na den. Malý krůček – přiblížení se ke slibné 
budoucnosti. 

 Zařazuji do pozitiv karantény i nevědomost. Izolace mě odstavila od všeho. Atmosféru měst 
jsem znala jen z televizních reportáží. Podivný klid centra Prahy evokoval katastrofu. Jako bych žila 
v diametrálně odlišném světě. Obrazně řečeno se mě situace pandemie netýkala, i když jsem byla 
uprostřed dění a byla riziková pro celou českou společnost. Často přemýšlejíc jsem doufala, že se u 



mě projevy zrádného koronaviru neprojeví. Stavy připomínající počátky virového onemocnění se 
sugescí dostavovaly velmi rychle. Nastolila jsem léčbu rázným optimismem. Obnova mého 
nápaditého deníku vděčnosti mi do duše přivála trochu nostalgie. Pročítala jsem zápisy rok, dva 
starých poznámek o hodnotných, hlavně niterních záležitostech, za které jsem byla v minulosti 
vděčná. Starý zvyk se stal nynějším rituálem. Každodenní radostné věci, zážitky, pozitiva psané 
samotnou karanténou. Tvrdím, že chvilka času pro sepsání tří jedinečných radostí se vždycky najde. 

 Po čtrnácti dnech samoty jsem byla zcela vyprahlá a žíznivá po osobním setkání s rodiči a 
sourozenci. Vlastně s kýmkoli. Rodiči počínaje, přáteli, spolužáky konče. Čas strávený společně byl 
opravdu znamenitý. Sladké teplo domova a nově získaný čas dopomohl k regeneraci a upevnění 
rodinných vztahů. Karanténní očista pro členy domácnosti. Postupným rozvolňováním omezení se 
možnosti osobních setkání rozšiřovaly. Čas v karanténě lze využít různě. Mohu se zaobírat sama 
sebou, ale mohu i víc. Uvítala jsem příležitost doučovat děti v azylovém domě Domov sv. Vincenta. 
Navázání kontaktu s dětmi z jiné sociální skupiny bylo pro mě obohacující zkušeností. Vyzkoušela 
jsme si roli starší kamarádky, učitelky a možná i matky. Odměnou mi byla získaná důvěra těchto dětí. 
Mým přáním je, aby se získaná zkušenost stala ustáleným zvykem pro schopnost vzájemné 
komunikace a empatie, zbavení se studu a zbytečných předsudků. 

 Samostudium mě od samého začátku nabádalo k rozšiřování vědomostí získaných ze života. 
Sbírám cizí slůvka, zajímavé informace nebo i významné letopočty. Zajímám se o politické dění, 
ekonomickou situaci v nynější krizi a nechávám se inspirovat osudy lidských životů v historii. 
Různorodost a dostupnost informací je mnohdy zrádná. Čerpám však z ověřených zdrojů. Hned po 
otevření městské knihovny jsem si s nadšením vypůjčila psychologické a filosofické knihy. Ráno při 
rutinních činnostech poslouchám shrnutí zpráv České televize nebo pořad Sto příběhů z protektorátu. 
Nasáté vědomosti se snažím upevnit v dlouhodobé paměti právě konverzací s ostatními nadšenci 
v dané oblasti. Pro osvětlení historie mohu čerpat z vyprávění rodinných pamětníků. Nezůstáváme 
jen u vyprávění. Dochází i na porovnávání názorů mezi generacemi. Vzájemná diskuse a obhajoba 
vlastních názorů mě učí kritickému myšlení. Navíc čas strávený s mými nejbližšími vnáší do mého 
života další radosti. 

 Život můžeme odžít, můžeme si ho ale i v pravém slova smyslu užít. Nebýt pasivním 
příjemcem a nečekat, co život přinese, či co nám spadne do klína. Jít naproti svým očekáváním a 
tužbám. Vítat každé nové ráno se zájmem a zkoušet nové věci. Nespěchat, využít dokonale svých 
schopností a darů. Čerpat zkušenosti i z drobných okamžiků, které nás životem provází. Radosti, 
starosti, zklamání, bolest, láska, přátelství, touhy, sny, obavy, strach, úzkosti, prohry, úspěchy – 
stavební kameny života. Aspekty, které nám v životě přináší prožitky, jež nás obohacují. Zážitky 
pohladí po duši, jsou vnitřní radostí, blahodárnou očitou, značí odpočinek a udržují chuť života. Skrze 
nás mohou vstoupit do života i jiným lidem. Stanou se pro ně inspirací, možná snem nebo touhou. 
Aby potenciál zážitku byl plně využit, musí být vyvážen povinností. Rovnováha žití se skládá z chaosu 
a řádu. Osobní spokojenost lpí na bilanci. Díky pracovním záležitostem získáváme zkušenosti a 
dosahujeme výsledků. Zážitky zas poskytují koření běžným dnům a mohou být zdrojem energie pro 
náročné povinnosti. Krásná denní pozdvižení, na která se mohu těšit hodiny dopředu. Karanténa 
přinesla do mého života pestrost. Baví mě různorodost zcela běžných dnů. Je důvod se na každý den 
těšit. 
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