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BŘEZEN 2020 

Milý deníčku, 

co se to děje??? Dneska nám ve škole oznámili, že z nařízení vlády se zavírají školy. Na neurčito. 

Odpoledne jsem se těšila na konverzaci z angličtiny na našem děkanství a naše paní lektorka mi ani 

neotevřela. Mluvila se mnou přes Intercom, že prý tam měli dopoledne farní setkání a jedné paní z 

Volyně někdo volal, že prý v jejím bydlišti je někdo pozitivní na Covid, tak se teď prý všichni bojí a 

ona nechce, abychom se snad taky nakazili. Šla jsem domů a brečela. Ještě štěstí, že svítilo sluníčko 

a měla jsem brýle a nikdo to neviděl. Svět se zbláznil!!! 

 

DUBEN 2020 

Milý deníčku, 

svět šílí dál, ale já už nebrečím. Volali nám naši známí z Itálie a prý je to všechno jen nafouknutá 

bublina. Jsou doma, zavření, nikam se nesmí a nikdo nic nechápe. Jo, a jsou pěkně naštvaní. Prý jim 

kolabují nemocnice. Ale to David říkal vždycky, že to jejich zdravotnictví za moc nestojí. A to má 

pravdu. Našeho kamaráda tam jednou musela odvézt sanitka do nemocnice. Svíjel se na dovolené 

bolestí, vypadalo to děsivě. Mamka s ním tenkrát jela, protože se vůbec nedomluvil. Přijeli tam, 

čekali tři hodiny, bolesti přešly a on se nakonec rozhodl, že jede zpátky – taxíkem, že už toho má 

dost. Skvělá péče o akutní případ. A ani se nedozvěděli, co mu bylo. Ale naštěstí se to už 

neopakovalo. A David taky říká, že je to vždycky katastrofa i během každoroční chřipkové 

epidemie. „Máte teplotu? – Špatně se Vám dýchá? – Rýma? – Bolest v krku? Dobře, objednáme 

Vás na vyšetření. Moment, podívám se na volný termín. Takže v úterý za tři týdny?“ Tak co šílí??? 

 

KVĚTEN 2020 

Milý deníčku, 

chci do školy! CHCI!!! Takhle výuka na dálku mě nebaví. A začíná mě pěkně vytáčet, kdykoli si 

přečtu, jak je to super, že takový „progres“ naše školství už dávno potřebovalo. Prý se pěkně 

modernizuje. To jako fakt? Rozhodně si nepřipadám jako IT odbornice, ale ani jako sto let za 

opicemi. Ale chci do školy. Už mi z toho začíná „hrabat“. A to se ještě začíná říkat, že letošní rok se 

už nepůjde. Ale proč? Brácha je rád. V lednu ho vzali na konzervatoř a školu už dávno odpískal. 

Dokonce si myslel, že když je přijatý, že už tu pátou třídu dokončit nemusí. To jsme se mu v lednu 

ještě smáli. Asi si to přál tak moc, že se mu tohle jeho přání splnilo. Tak já si taky přeji moc, moc, 

moc a ještě jednou moc, abychom zas mohli do školy. 

 

ČERVEN 2020 

Milý deníčku, 

chtěla jsem jít s kamarádkami k Malši. Chtěly jsme se učit, ale mohla jen Klára. Leonu její rodiče 

nepustili. Bojí se. Prý ten virus na nás všude číhá, levituje ve vzduchu, ulpívá na obalech, vniká 

póry do těla, lidi šílí. A nechce se jim přestat. V televizi, v novinách, na internetu je toho plno. Ale 

nic pozitivního. Tedy kromě pozitivně testovaných. Jednoho mladého moderátora už nemůžu ani 

vidět. A taky pár epidemiologů. Mám z nich pocit, že jsou zralí na vyšetření psychiatrem. Kdykoli 

je vidím mluvit, vnímám jen jedno – ono je to neuvěřitelně přitahuje. Mluví o hrůze a z očích jim 

šlehá vzrušení. Já se nebojím. Kdybych se bála, musela bych se už dávno zbláznit. Ale jeden náš 

kamarád, který dělá na ARO v nemocnici v Praze, říká, že nemá cenu šílet. Že tohle není mor ani 

ebola. Prý jen doufá, že se to brzo uklidní. Nemyslí tím počty nakažených, ale šílenství a 

každodenně živenou paniku. Věřím mu, on v tom pracuje každý den. 
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ČERVENEC 2020 

Milý deníčku, 

tak máme prázdniny. Velké letní prázdniny po dlouhém volnu. Všechno nám zrušili. Měla jsem 

tancovat v Krumlově na otáčivém hledišti a tenhle rok se nebude hrát ani jedno představení. Chtěli 

jsme jet na dovolenou, ale nepojedeme. Třeba bychom se taky nemuseli snadno vrátit, kdyby si zas 

některý z cizích politiků uvědomil, že jsme z „rizikové“ země, anebo by si naši politici usmysleli, 

že se z nějaké zrovna „rizikové“ země vracíme a co pak? Ale i koupání ve Vltavě je fajn. 

 

SRPEN 2020 

Milý deníčku, 

už se těším do školy. Prý v rouškách, ale to mi nevadí. Hlavně že tam můžeme. Škoda, že jsme 

takhle nemohli chodit na jaře. Škola mi šíleně chybí. Škola, to znamená hlavně učení. Já jsem od 

přírody introvert, klidně bych tam mohla sedět sama s učitelem a byla bych spokojená. Ale to 

nikomu neříkám, protože ostatní tam chodí hlavně kvůli svým „sociálním kontaktům“. Já tam mám 

taky dva. Až zas takový introš přece jen nejsem. Snad Leonu pustí. U nich doma prý stále vládne 

děs a hrůza. U nás je klid a pohoda. To je proti nemocem ta nejsilnější zbraň. 

 

ZÁŘÍ 2020 

Milý deníčku, 

tak jsme zas všichni zpátky ve škole. A už se zas začínají ozývat odborníci, že prý jsme nebezpeční. 

Ale jsou i tací, také odborníci, lékaři, co nás hájí. Pandemie se dá prý udělat i z rýmy. A i z té rýmy 

může být ukázkový zápal plic. To se stalo ve třetí třídě mojí mamce. První týden prázdnin – 

nachlazení, druhý týden – chřipka, třetí – angína – pátý, šestý – zápal plic, dva týdny 

rekonvalescence a pak zpátky do školy. To já měla letos nádherné léto. Ne, já nejsem žádná 

popíračka. Ať žijí novotvary! Každé dva až tři roky nám někdo v rodině umírá na nějaký ten vir. My 

jsme totiž rodina dlouhověkých stařečků a stařenek. Když před třemi lety zemřel můj praděda, bylo 

mu 94 let, zakázala jsem si být smutná. Byla jsem veselá a děkovala jsem na všechny strany, že jeho 

život byl tak dlouhý a jeho odchod tak snadný. Já bych taky jednou chtěla umřít s virem doma v 

křesle. 

 

ŘÍJEN 2020 

Milý deníčku, 

tak už jsme zase doma. To jsem si té školy moc neužila. A už zas sedím před monitorem, posílám 

úkoly přes Teams, chodím do lesa, občas vyrazím do města. Je to zoufalé. Nebaví mě to. Prý se na 

nás má pohlížet jako na biologicky rizikový odpad. Proč takoví odborníci dostávají čím dál větší 

prostor v médiích? Děsí mrazáky v ulicích, tisíci mrtvých denně, prý jako na jaře v Itálii. Ale nad 

tím kamarádi v Miláně jen kroutí hlavou. Média začínám vnímat jako velké zlo. Proč to dělají? 

Nejsou už jiné nemoci? Jiná rizika? Asi ne. Všechno se zavírá, znova se šíří blbá nálada. Začínám 

být alergická na cokoli ohledně bytí ve válce s virem. S viry se nedá válčit. Vlastně to lze. Lze 

použít vir jako svoji zbraň proti těm, kteří se bojí. Ale válka proti virům je vyloučená. Jsou tu, byly 

tu a budou tu stále s námi. Nechci s nimi bojovat, chci s nimi být v symbióze. Vždyť mi ukazují 

okamžiky, když jsem oslabená. Jsou mým vztyčeným ukazováčkem: „Brzdi, nejsi v takové 

kondici.“ Jsou to moji kamarádi. 

 

LISTOPAD 2020 

Milý deníčku, 

já už to přestávám chápat. Už nám zase vyhrožují, že nebudou Vánoce. To nám je zakážou doma či 

co? Máme mobilní nemocnici. Kamarád doktor z Prahy se tomu směje. Prý nechápe, kde chtějí vzít 

kvalifikovaný personál. Prý máme před sebou posledních pět dní a pak nastane naprostý kolaps. No, 

nevím. Už těmto prorokům nevěřím ani slovo. Do školy se prý už letos nepodíváme. Tak tomu 

bohužel věřím. Ale proč si nás berou za rukojmí? V televizi ukazují scénky s tématem distanční 



výuky z různých domácností. To jsem se zas pobavila. Neuvěřitelný luxus. Všichni Ipad, Iphone, 

vlastní tiskárnu, luxusní pokoj. Opravdu je tohle realita všech českých domácností? My nejsme 

žádný sociální případ, ale během takových příspěvků si připadám, že bydlím v myší díře. 

 

PROSINEC 2020 

Milý deníčku, 

rok nám končí. Nechci ho komentovat. Tak hezky začal, tak hezky vypadal, ta úžasná kombinace 

čísel. Jak já se na něj těšila. Rozhodně překvapil. Anebo někteří z nás? Mám několik závazků: 1) 

Začnu se více zajímat o historii. Nemohu se zbavit pocitu, že se naše civilizace točí v nekonečném 

kornoutu souvislostí. 2) Nenechám se vyděsit. 3) Rozhodně budu víc sledovat naši politickou scénu. 

Už jsem si začala dělat poznámky týden po týdnu od minulého března, a i když jsme si myslela, že 

si leccos pamatuji, tak jsem toho hodně pozapomněla. Ó, nevědomost a zapomnětlivost jsou sladké. 

A já se nestačím divit, jaké drzosti, lži a neomalenosti si naši politici a přední odborníci leckdy 

dovolí. Začínám se bavit. I v téhle poblázněné době. Ale Vánoce jsme si užili. 


