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Léto vrcholí a někoho ještě čeká 
letní dovolená. Jak si nejlépe odpo-
činout? Přece - úplně vysadit od 
pracovních starostí. 

Lépe to samozřejmě půjde lidem, 
kteří pracují fyzicky. Na 14 dní pros-
tě práci pustí z hlavy. 

Daleko hůře se od pracovních 
povinností odpoutávají lidé na 
zodpovědných pozicích. Ale i oni, 
pokud si chtějí odpočinout a pročis-
tit hlavu, by se měli od zaměstnání 
zcela odstřihnout. Žádné pročítání 
služebních e-mailů, či dokonce vyři-
zování služebních věcí. Někdy nám 
zapojení se do řešení problému na 
pracovišti může zbytečně pokazit 
dovolenou. 

Důležité ovšem před odjezdem 
na dovolenou je, zanechat po sobě 
tzv. čistý stůl. V dostatečném před-
stihu tedy zapracujeme na vyříze-
ní všech potřebných záležitostí a 
uvedení pracovních věcí do pořád-
ku. Také je dobré informovat o své 
dovolené klienty, s nimiž spolupra-
cujeme.  Pak nám nebudou volat 
např. k moři. Dobré je nastavit si do 
mobilu a e-mailu informaci, že jsme 
v určité době mimo kancelář, a na 
koho se mohou obracet.

Dobrou věcí je napsat si ještě před 
odchodem na dovolenou, dokud to 
máme čerstvě v hlavě, soupis roz-
pracovaných věcí, restů či nápadů, 
kterými chceme po dovolené začít. 
To velmi oceníme  po návratu do 
reality. 

Většina problémů, vzniklých v 
naší nepřítomnosti, buď počká, 

nebo je vyřeší kolegové. Ti by však 
měli respektovat naše volno a volat 
nám na dovolenou jen v nejkrajněj-
ším případě. Zejména pokud jsme 
v zahraničí. Ale pojistka se vždycky 
hodí. Kdyby něco opravdu hořelo, 
náš nejbližší kolega by měl vědět, 
kde a jak nás zastihnout...

 O dovolené si dopřejme odpočin-
kový čas s přáteli či rodinou. Věnuj-
me se výletům, koupání, houbaření, 
sportu či tanci, vybavme se pěknou 
četbou, a s dětmi se odvažme tře-
ba u moderních společenských her. 
U nich můžeme zaperlit znalostmi 
z dějin, věd, a nebo se popukat smí-
chy u pantomimy…. No, a večer u 
táboráku procvičme hlasivky. Když 
se sejde víc lidí, kteří hrají na hudeb-
ní nástroj, tak dovolenková „kape-
la“ nám otevře nové rozměry rado-
sti. Nebraňme se zkrátka zážitkům 
a výzvám. Jen tak nejlépe uvolní-
me nahromaděný stres. Ke správné 
dovolené patří samozřejmě i lenoše-
ní a dostatek spánku… 

Jestliže jsme „single“, vydejme se o 
dovolené na poznávací zájezd, či do 
lázní. Zde vždy najdeme spřízněnou 
duši, nebo fajn partu.

Aby dovolená „zabrala“ na naši 
únavu, měla by trvat v kuse nejmé-
ně 14 dní. Ona i vlastní příprava na 
výpravu a pak cestování dá pořádně 
„zabrat“. Když např. jedeme k moři, 
naplánujme si dovolenou tak, aby 
nám zbyl ještě alespoň jeden volný 
den po příjezdu na „srovnání“. To 
se vyplatí, hlavně když jedeme od 
moře autem.  -lko-

O dovolené se snažme vysadit


