
Praktické tipy na ulehčení ve stávající situaci  

 

Přibliž nám tvoji stávající každodenní realitu?  

Poslední dny a týdny jsou pro mě opravdu hodně jiné. Obě děti mám doma. Starší syn chodí 

do čtvrté třídy a má každý den on-line výuku. Oproti scénáři na jaře, kdy jsem se s ním 

musela každý den já nebo manžel opravdu intenzivně učit, letos už je daleko samostatnější a 

vše zvládá více méně sám. Bohužel i mladší syn je doma, protože jsme už třetí týden 

v karanténě. Těším se, že brzy bude moci zpět do školky, bude mít kamarády a já trochu 

volnější ruce ☺. Oba kluci jsou ve věku, kdy vyžadují opravdu intenzivně mojí pozornost a 

musím být stále ve střehu. Třeba sednout si chvíli k počítači a něco sepsat, je pro mě opravdu 

oříšek :D Je to někdy opravdu hodně náročné, ale znovu a znovu mě to učí zvědomovat si, co 

je teď opravdu důležité a co třeba počká. Znovu si připomínat, že TEĎ je prostě období, kdy 

mě potřebují. A nebude trvat věčně… 

Snažím se ale najít i pozitivní stránky tohoto období - například to, že spoustu skvělých 

učitelů jógy a ájurvédy nyní spustilo nejrůznější on-line programy a výcviky, na které by za 

jiných okolností bylo nutné jet přes půl světa. Tak se toho snažím co nejvíc využít a každý den 

si najdu chvilku k samostudiu a rozšiřování obzorů.  

Jsem vděčná, že mohu pravidelně natáčet lekce jógy ať už na youtube nebo do naší facebook 

skupiny a přispět tak aspoň tím svým malým dílem k tomu, aby se někdo díky praxi jógy cítil 

lépe a snáz zvládal tohle období. Vděčná jsem i svému muži, že mi pro to pomůže vytvořit 

podmínky ☺. 

A teď trochu prakticky        

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

zůstane i na druhý den?  

Máme rádi pečenou zeleninu, ať už jako přílohu, teplý salát nebo samostatné jídlo třeba 

s kouskem haloumi sýra čí humusem. Stačí nakrájet jakoukoli sezónní zeleninu na kousky 

velké asi jako palec a dát na velký plech. Výborná je mrkev, dýně, červená řepa, petržel, 

pastyňák, brambory, batáty, červená cibule, květák, cuketa. Ochutit můžete jakýmkoli 

kořením a bylinkami. Výborný je rozmarýn, tymián, kmín, římský kmín, uzená i sladká 

paprika. Zakápneme olivovým olejem a rukama promícháme, aby se každý kousek zeleniny 

obalil ochuceným olejem. Dáme péci na 200 stupňů přibližně na 30 – 40 minut. Ke konci 

pečení osolíme.  

Výborná je také zapečená kořenová zelenina společně s bramborami, nakrájená na tenké 

plátky a zalitá smetanou smíchanou s česnekem a strouhaným parmezánem. Takové hladivé 

uklidňující jídlo, které vám v břiše udělá „teplo domova“☺. 

Všichni máme moc rádi, když je na stole i něco sladkého k zakousnutí k odpolednímu čaji. 

Proto skoro co druhý den peču něco dobrého. K naším oblíbencům patří tvarohová bábovka, 

cuketový perník, borůvkový koláč nebo banánový chlebíček. To odpolední „zastavení se“ a 

sdílení koláče i příběhů a myšlenek je jedním z našich rodinných rituálů. 



Takovou ranní jistotou jsou pro mě obilné kaše. Ovesné, jáhlové, rýžové, špaldové…s 

ovocným rozvarem, semínky a oříšky. Základ na ně si vždy připravím už v předvečer, abych 

ráno vše už jen prohřála a vše bylo rychlé a snadné.  

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

Bez každodenních rituálů si neumím svůj den představit. Vím, že jedinou chvílí, kdy si mohu 

užít ticha a klidu, času se sebou, je brzy ráno, když děti ještě spí. Klíčové tedy pro mě je vstát 

kolem šesté hodiny a po hygieně a koupelnových rituálech včetně studené sprchy jít rovnou 

na svou podložku, kde medituji a věnuji se praxi jógy. Někdy krátce, někdy dlouze…tak, jak 

v tu chvíli potřebuji a co moje tělo i duše žádá. Každý den si najdu také chvíli na procházku 

v přírodě. Čím dál tím víc jsem vděčná za to, že bydlíme hned u lesa. Tam vždy načerpám 

energii, sílu, radost i inspiraci. Několikrát za den praktikuji tzv. STOPku, kdy se kdykoli, při 

jakékoli činnosti zastavím, několikrát se zhluboka nadechnu a vydechnu a uvědomím si, jaké 

myšlenky teď mám v hlavě, jak se cítí moje tělo a jaké emoce prožívám. To mě ukotvuje a 

vrací do přítomnosti. Když cítím, že se potřebuji zklidnit, dám si olejovou sebemasáž 

nahřátým sezamovým olejem. Když je to večer, kápnu si do něj i kapku levandule. 

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

pohody? 

Mám moc ráda film „Láska na kari“. Kombinuje romantiku, vtip i lásku k dobrému jídlu, které 

mi jsou tak blízké. Pro mě je absolutně bezkonkurenční pro vypnutí a pobavení se seriál 

„Přátelé“. Mohu vidět jakýkoli díl kdykoli a vždy mě pobaví. Pokud bych měla doporučit 

knihu, která mě v poslední době zaujala, byl by to titul „Bez bahna lotos nevykvete“ od 

budhistického mnicha Thich Nhat Hanha. Ať ji otevřu kdekoli, vždy v ní najdu určitou pravdu, 

moudrost, kterou nějak vnitřně tuším, jen tady je krásně uchopená do slov. Dokáže 

povzbudit v těžkých chvílích, uvědomit si, že určitá forma trápení k životu patří a že nejsme 

jediní, kteří prožívají nějakou bolest a nepříjemné emoce. 

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

zastat?  

Snažím se do všech domácích prací více začleňovat ostatní členy domácnosti. Čtyřletý syn 

tedy zatím zdatně odolává a daří se mu zajišťovat, abych stále měla co uklízet :D. Už od jara 

jsem si zvykla nakupovat přes platformu lokálních farmářů SCUK. Má výdejní místo u nás na 

vesnici, stejně tak i v Poděbradech. Přes internet tam dopředu objednám vše, co potřebuji, a 

ve smluvený den a čas celý nákup vyzvednu. Je to opravdu jednoduché a šetří to čas. Co se 

týká vaření, snažím se hodně přemýšlet dopředu, co budu vařit a péct a podle toho plánovat, 

to mi pak hodně šetří čas. Dělám domácí vodní kefír, domácí kváskový chléb i kvašenou 

zeleninu. To vše jsou pochoutky, kterým je třeba věnovat trochu pozornosti i času. 

 

 

 

 


