
Koronavir a naše celebrity

  

V  důsledku  mimořádných  opatření  zaváděných  ministerstvem
zdravotnictví se s kritikou doslova roztrhl pytel. Pan Hrušínský považuje toto
opatření  za  likvidační  a  namířené přímo proti  němu.  Že  prý  je  to  výmysl
premiéra Babiše a toho ,,cucáka" z ministerstva zdravotnictví. Hokejisté zase
poukazují na to, že na hokej chodí stejný počet lidí jako do obchodních domů
a proč se tedy nezavřou i ty. Pan Vojtek a paní Šinkorová si dělají legraci, že
budou hrát bytová divadla, prý aby neumřeli hlady. Přístup našich celebrit k
tomu, co se ve světě děje či neděje, mne trochu mrzí.  O to víc si vážím
přístupu a  děkuji  všem zdravotníkům, policistům a vojákům na hranicích,
kteří zde odvádí obětavou a profesionální práci. Oni se za své skutky a slova
omlouvat nemusí a ostatním bych vřele doporučoval, aby tak jednali a konali
také.

Koronavirus   přece  není  výmyslem ani  pana Babiše  a  už vůbec  ne
ministra zdravotnictví, ať je to kdo chce. Nevěřím, že naše herecké celebrity
za měsíc nebo možná dva trvající omezení zemřou hlady. Zvláště když víme,
že  se  tak  nestane  ani  samoživitelkám  se  2  dětmi.   Hokejisté  si  asi
neuvědomují, co by znamenalo uzavřít obchody s potravinami či zdravotními
potřebami.  To,  že  malé  obchůdky  už  dávno  ustoupily  dnešním
megaobchoďákům, víme přece všichni a už dost dlouho.  

Kritizujte naši vládu, ale podívejte se, jaká opatření dělají naši nejbližší
sousedé. Na Slovensku to vzali podstatně více z gruntu a nikdo tam, věřte mi,
hlady neumře. Jedná se o opatření ve snaze zabránit nekontrolovatelnému
šíření nemoci, kdy počet případů může převýšit kapacity našeho zdtavotnictví
a  to  by  bylo  ve  spojení  s  nadcházejícím  chřipkovým obdobím  velmi  zlé.
Snažme se tedy býti hodni označení Homo sapiens. 

Nejsem věřící, ale v tomto období i sám sobě doporučuji mnohem větší
schovívavost, ohleduplnost, vzájemnou pomoc a pokoru.
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