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Můj život v době COVIDOVÉ 

 

Jak to vidím já. 

 

Na počátku covidové pandemie jsem vše brala pozitivně. Dnes se o to jen pokouším. 

  Vím, že vše jednou pomine, ale přesto na to někdy zapomínám. Doma už přestáváme 
sledovat televizní zprávy, protože se debatuje stále jen o jedné věci. Už se v tom moc 
nevyznám, kdy je nouzový stav, kdy není. Nebo kde se musí nosit roušky a kde nemusí. 

  Chybí mi obyčejný lidský kontakt. Stýská se mi po tom, co jsem dříve brala jako 
samozřejmost. Moc ráda bych se vrátila zpět do školní lavice a popovídala si se spolužáky. 
Miluji cestování a nyní docela trpím. Měli jsme letět do Řecka (minulé i tohle léto) a 
nepovedlo se. Nemohu sportovat s mým týmem a nemohu sedět s paní učitelkou u klavíru. 

  Až se vrátím ke svým aktivitám, nejvíce se těším na to, až se setkám s přáteli, budu moci 
sportovat a zahraji si na klavír s paní učitelkou. 

 

Jak to vidí tatínek. 

  Ačkoli mě současná krize neomezila pracovně, na moji rodinu negativní dopad měla. 
Ukazuje na přecitlivělost současné společnosti, neschopnost vlád při krizovém řízení, 
manipulaci lidí pomocí strachu a sílu médií.  

  Pandemie a s ní spojené vládní nařízení o nouzovém stavu mi vzala zatím rok 
plnohodnotného života mé rodiny. Mým dětem rok prezenčního studia ve škole a 
mimoškolních sportovních aktivit. 

  I na této nelehké situaci však lze najít i pozitivní věci.  Jako už v dřívějších nelehkých dobách 
se i dnes ukázaly povahy lidí ve svém naturelu. Někteří pomáhají, jak mohou, a ti druzí se 
schovávají, jak mohou. I s některými kolegy tato doba zatočila a neváhají donášet a udávat. 
Jiní využívají situaci co nejlépe ve svůj prospěch a smutné je, že bez rozdílu vzdělání. 
Můžeme se, ale také přesvědčit o vysoké úrovni dnešní medicíny a na to, myslím, můžeme 
být jako lidstvo pyšní. 

 

Jak to vidí maminka. 

  Vnímám dvě různé věci: Pandemii viru, která není první ani poslední, která lidstvo čas od 
času postihne. A ekonomickou krizi, která vznikne nejen díky vysoké úmrtností lidí na Covid 
19 a s jejíž důsledky se budeme muset ještě vyrovnat, ale hlavně na ekonomické důsledky 
nezodpovědného, plošného uzavírání maloobchodu. 

  Co se týká pandemie, mám pocit strachu, lítosti a pokory.  Souhlasím se všemi hygienickými 
opatřeními a jsem ráda, že existují média, která nás rychle informují o průběhu nemoci. 
Bohužel jsme se přesvědčili, že dokáží také velmi rychle šířit i paniku. Vyspělá medicína nám 
pomáhá pandemii zvládnout lépe, než tomu bylo v minulosti. Příkladem ti může být tvá 
prababička, která prodělala a přežila tyfus na seníku ve chlévě, který sloužil jako izolace. O 
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lécích nebo návštěvě lékaře se jí mohlo jen zdát. Je mi opravdu líto lidí, kteří na tuto nemoc, 
anebo na komplikace způsobené coronavirem, zemřeli. Nejen u nás v Čechách, ale myslím na 
lidi v Indii, v Africe a jinde na světě, kde je životní úroveň mnohdy stejná, jakou zažila tvá 
prababička. 

  Co se týká ekonomické krize, vyvolané lehkovážností a leností mocipánů, mě jako 
živnostníka, kadeřnici, zasáhla výrazně a nemusím ti vysvětlovat, že je to poznat i na mé 
psychice, poznáš to na mě sama, vidˇ? V roce 2020 jsem odpracovala sedm a půl měsíce. 
Jako každý podnikatel musím počítat i s rizikem podnikání, ale s tímto nikdo z nás nepočítal.  
Ztráta zisku a stálé placení nákladů vyčerpávají veškeré úspory. Podpora od státu je víc, než 
nedostatečná, a proto je jisté, že po této vládní akci nás živnostníků zbyde sotva polovina. 
Snadno se vyhlašuje nouzový stav, ale vytvořit taková hygienická opatření, aby byl zachovám 
běžný život obyvatel, to už chce trochu snahy a chuti pracovat pro lid. Karolínko, znáš ten 
film Miloše Formana ,, Hoří má panenko?“ Na hasičském bále zhaslo světlo a někdo rozkradl 
tombolu. Když rozsvítili, nezbylo tam nic. Tak přesně to je pro mě současná Corona krize. 

  Přínosem této doby je čas strávený s dětmi doma. Chodit do přírody téměř každý den. 
Vidět, že přírodě omezení letecké dopravy svědčí. Zase bylo deštivé léto a bílá zima, jako za 
mého dětství. Bonusem pro mne je i to, že z průměrného uživatele PC se díky škole on-line, 
stal zdatný I.T., který si dokáže vyřídit dotace hned v několika záludných aplikacích různých 
ministerstev.  

 

Jak to vidí babička a děda. 

   Tato doba nás omezila v cestování, zábavě a v setkávání s přáteli. Jsme už staří a kdo ví, 
jestli se ještě někam podíváme. I vás děti vídáme méně, rodiče se bojí, abyste nás nenakazily. 
Izolace nám nesvědčí, jsme často smutní. Dodržujeme všechna hygienická opatření a 
vycházíme minimálně.  

  Jsme rádi na naší chalupě na čerstvém vzduchu a nejraději jsme tam s vámi. Nejvíc se 
těšíme, až budeme moci jít do města, koupit si něco pro radost a dát si kávu a dort. A děda, 
ten už se nemůže dočkat, až půjde do hospody zahrát si karty.  
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