
Coronavirus a  my

Nebyli bychom to my, Češi, abychom nepomlouvali sami sebe. Různí
moudří lidé naprosto přesně ví jak postupovat a různá moudrá média to s
radostí zveřejňují a to nemám na mysli jen Šťastné pondělí. Babiš je podle
nich strůjce všeho zla, vláda pochybila, že nemá strategické zásoby a proto
musí  okamžitě  odstoupit.  Že  se  to  dovídám  v  Blesku,  nebo  z  úst  pana
Hrušínského, mne nepřekvapí, ale v našich novinách mne článek Romana
Rouna trochu udivil.   Skoro to vypadá, jako že po bitvě každý generálem,
jenže ono po žádné bitvě není a tak si myslím, že vylézat z děr může být
myškám stále nebezpečné. Zůstaňte tam ještě chvilku, protože jak už jsem
jednou řekl: ,,To pravé nás teprve čeká", a tak by se neměli ti ,,generálové"
zbytečně vysilovat a v klidu zase zalézt tam, kde byli dosud.  
 

– Nepochopím, proč neustále někdo kritizuje naši vládu. Podívejte se do
Německa - kde čekali s opatřeními až bude po volbách. Británie - kde
nic nedělali s odůvodněním, že si Britové vytvoří protilátky sami. Itálie -
ve  které  vláda  zaspala  a  dnes  zde  umírají  desítky  Italů  denně,  i
samotné  USA,  kde  vláda   opatření  provádí  až  po  tom,  co   začali
američané na Coronavir umírat.

– Vláda může za nedostatečné zásoby? No jo, ale která? Máte pocit, že
tyto zásoby rozpustil Babiš a že dříve existující instituce sloužící právě
ke krizovému řízení státu zlikvidoval a rozpustil také on? Pokud ano,
pak  jste  blázni  na  svobodě.  Mám dobrou  paměť  a  tak  vím,  že  na
počátek tohoto snažení se musíme podívat trochu hlouběji do minulosti.
Věřte mi, já to vím, nejen že si to pamatuji, ale byl jsem u toho . 

Kdy že přesně měla býti zaváděna opatření proti Coronaviru? Myslíte v
prosinci minulého roku, kdy se objevily první případy nákazy? Dovedete si
představit tu reakci? Pamatujete si, jak vyváděli naše celebrity na zaváděná
opatření  v  březnu?  Dovede  si  představit  co  by  se  dělo,  zavést  to  loni  v
prosinci? Ten hrušojekot by byl schopen obrátit rotaci Země i celé galaxie.   

Nedostatek  roušek  a  respirátorů  u  nás  vás  trápí?  Víte  že  chybí  po
celém  světě?  Vite  že  chybí  léky?  Považujete  ty,  co  šijí  doma  roušky  z
bavlněných prostěradel za hlupáky, protože je před ničím neochrání?  A co
takhle ochránit  ostatní,  pokud jsem třeba i  nevědomky pozitivní?  Proč to
píšete do Haló novin, pane Roune, řekněte to Lucii  Bílé,  Ivě Janžurové a
třeba i mé sousedce, které jsme na to dali bavlněná prostěradla, aby ušila
roušky pro nemocné děti .

Pandemie Coronaviru přejde, sice ne hned, ale přejde. Svět už nebude
nikdy  jako  dřív,  protože  si  budeme  pamatovat  kdo  a  jak  se  choval.  Kdo
pomáhal a kdo pouze křičel o své náhrady škod. Kdo poctivě pracoval a kdo
pouze  kritizoval  z  bezpečí  svého  domova  všechny  a  všude.  Budeme  si



pamatovat  kdo  poslal  lékaře  Italům  a  zdravotnický  materiál  k  nám.  Kdo
zadržoval kamióny se zdravotním materiálem na hranicích  a odmítal zavést
ve své zemi alespoň základní opatření proti šíření smrtonosného viru. Pokud
je někdo přesvědčen, že se pouze omluví a vše bude zase jako dřív, asi se
plete. 

Coronavir zabíjí, ale také ukazuje charaktery lidí v plné nahotě. Ukazuje
poctivé lidi a odhaluje ty, co myslí jen na svůj prospěch. To že bohatí jsou v
relativním bezpečí a obyčejní lidé chodí do práce v utěrkami na ústech je
skutečně projev současné společnosti, pro kterou v roce 1989 cinkala klíči
celá Praha a nejen ta. Máme tedy co jsme chtěli a v této situaci se nic jiného
dělat  nedá!  Lidé si  tedy opět,  tak jako vždy,  pomáhájí  jak mohou sami a
kritizovat je za to a smát se jim, se mi nezdá ani trochu slušné. 

Dnes vidime jak se s virovou pandemií vypořádala nenáviděná Čína,
která nejen že pandemii patrně přečkala, ale dnes odesílá zdravotní materiál
do 80 zemí světa. Nenáviděné Rusko posílá necelou stovku odborníků do
Itálie na pomoc proti Coronaviru. USA chtěly 35 000 svých vojáků poslat na
severní hranici Ruska v rámci cvičení Defender 2020. Proč nejsou ti američtí
mládenci v Itálii a nepomáhají tam? Hádejte, no že jste to vy, můžete i 3 krát. 

Coronavirová pandemie pomine, i když nevíme přesně kdy a s jakými
důsledky. Rozhodně to nebude hned a určitá opatření budou trvat měsíce,
možná i roky. To není výmysl ani scifi, to je fakt. A říkám to nerad, protože
mám  tu  smůlu,  že  se  příliš  často  nepletu.  Stejně  jako  jsem  tvrdil,  že
nezůstane u 27 nemocných začátkem března a že vrchol můžeme očekávat
o Velikonocích, kdy bude počet nakažených v řádu ne desítek a stovek, ale
tisíců.  Uznávám rozhodnutí,  že naše hranice by měly  být  uzavřené do té
doby,  dokud  i  okolní  státy  nezvládnou  mít  Coronavirovou  pandemii  pod
kontrolou. S čím také souhlasím, je fakt, že pokud by stále tisíce lidí létali z
kontinentu na kontinet a jezdili ze země do země sem a tam, jsou opravdu
jakákoli opatření a omezení lídí v Česku naprosto  neúčinná a zbytečná. 

Uznávám názor Vojtěcha Filipa, že po tom, co tato pandemie trochu
pomine, musí se začít  přemýšlet a zabezpečovat Česko proti  další možné
pandemii.  Nejen  zásobami  zdravotnického  materiálu  a  potravin,  ale  i
zajištěním ekonomiky a výroby, která jsou neméně důležité. O tom, že další
pandemie opět přijde, dnes snad už nikdo nepochybuje. Je pouze otázkou
jaká a kdy. Svět po Coronaviru už nikdy nebude stejný a vyžádá si mnohem
více změn, než si dnes umíme představit. Věřím, že tyto změny pomohou
vytvořit lepší společnost  a lepší svět. Pokud chceme přežít, nic jiného nám
asi nezbude. 
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