
Jak je na tom v této situaci Dana Beierová?  

 

Dano, přibliž nám tvoji stávající každodenní realitu?  

Jsem doma s mými dětmi – 10 a 12 let. Teoreticky by online výuky měli zvládat sami, ale 

realita je trochu jiná, a tedy během dne se věnuju hlavně jim – ať už vysvětlování látky, 

pomoci s technikou, a hlavně zajišťováním proviantu. K práci se dostanu většinou až navečer, 

protože odpoledne se snažíme využívat na procházky.  

Jako majitelka zavřeného studia kromě natáčení lekcí, musím zajistit i organizaci kolem toho. 

Upřímně, nejsem velký nadšenec sociálních sítí, ale Facebook je momentálně můj největší 

kamarád … jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc        

A teď trochu prakticky        

Poradíš nám nějaký osvědčený recept na oběd, kterým zasytíš svoji bandu a ideálně 

zůstane i na druhý den?  

Spoléhám na jídla, která se dají navařit na dva dny a je to spíš klasika, kterou se snažím vařit 

od základu a z čerstvých surovin. V tomto období jsou u nás oblíbené boloňské těstoviny 

nebo lasagne, kuře na paprice, ale i poctivý guláš.  

Dcera naštěstí ráda peče, takže máme i potřebnou zásobu cukru       

Máš nějaký každodenní rituál, který ti pomáhá se ukotvit / zklidnit / ustát těžkou chvilku? 

Zjistila jsem, že pro mě je základem se dobře vyspat. Jdu proto spát už kolem 22 hodiny a 

ráno vstávám v 7. Mám díky tomu dost energie zvládnout náročný den. Jógovou praxi 

provádím raději hned po ránu (a ne každý den!), jinak se k ní už nedostanu. Většinou ji věnuji 

30 minut, protože pak už musím začít fungovat pro děti, ale i to mě „nakopne“ a dostane do 

pohody.  

Doporučíš nějaký film, seriál nebo knížku, které tě zaujaly a v tuhle dobu nás hodí do 

pohody? 

Právě teď čtu Knihu radosti – je to rozhovor mezi jeho svátostí Dalajlámou a arcibiskupem 

Desmondem Tutu o tom, jak být šťastný v dnešní době. Je to moc krásné povídání, které nám 

ukáže, že utrpení se nějakým způsobem dotýká nás všech, nejsme v tom sami, a i přes 

všechno, co se děje, máme možnost se radovat.  

Když mám čas sleduji seriály na Netflixu – např. Atypical, který je o mladém muži, který trpí 

autismem, ale chce vést normální plnohodnotný život. Je zajímavé sledovat, jak ho vnímá 

okolí, jak vnímá život on, jaký dopad má jeho atypickost na jeho rodinu.  

Máš nějaký tipy/triky, který ti usnadňují všechnu tu práci, kterou momentálně musíš doma 

zastat?  

Určitě to jsou procházky venku. S dětmi objevujeme nová místa v našem okolí. A povídání 

s dětmi – na rovinu, o tom, co trápí je, ale i co trápí mě, jak si můžeme navzájem pomoci. 



Naštěstí jsou už dost velké, aby chápali nestandardnost situace a že je to na nás všech tím 

společně projít.  

A když mám opravdu „těžkou“ chvilku, tak se mi osvědčilo, všechno položit, odejít do ložnice 

(nebo jiné tiché místnosti), na chvilku se ponořit do ticha a jenom být. Třeba jen 10 minut, 

získám tak odstup i lehkost v mysli.  

 

 

 

 

 


