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Úvod
Vážení čtenáři, žijeme stále ve zdravotně, ekonomicky a ekologicky
problematické době. Horší byla jen světové válka a komunistická diktatura.
Nicméně problémy každé doby se dají řešit, a příslušná řešení se dají
realizovat. Opatření mohou být účinná i nikoliv. Ale ze zkušeností plyne, že je
lépe udělat devět opatření zbytečně, než jedno zanedbat !
Rozhodl jsem se pomoci tápajícím a neinformovaným občanům tím, že o
opatřeních v boji proti koronaviru (zkráceně korviru) je budu informovat. On
totiž nejen nedostatek informací, ale i jejich nadbytek je škodlivý. Nadbytek
proto, že se pracněji zjišťuje to, která informace je pravdivá.
Počítám s tím, že každý čtenář bude brát toto číslo novinek jako inspiraci k
tomu, aby se co nejlépe proti viru bránil, a také k tomu, aby nenakazil další
občany. Také k tomu, aby byli lidé k sobě ohleduplní a aby si pomáhali. Ale i k
tomu, aby se zamyslel nad smysluplností nastavených životních hodnot.
Uvítal bych, kdybyste i Vy přispěli svými názory a zkušenostmi do dalšího
čísla Nezávislých novinek Korvir IV. Články, úvahy, foto...posílejte na adresu
joukl@joukl.cz
Novinky se neřídí „politickou korektností“ ani strachem ze šíření paniky.
Snaží se psát pravdu, i když může být někdy nepříjemná. Ale bez pravdivého
popsání problému se problém nedá dobře řešit. Dá se jen „okecat“ s
výmluvami na cokoliv.
jkl

Aleš Háma nedávno pohřbil svou milovanou maminku, i přes bolest v srdci se ale rozhodl
promluvit ke svým spoluobčanům, kteří se chovají prý velice nezodpovědně.
Státem nařízenou karanténu mnoho jedinců porušuje a hrozí, že se díky tomu stav nouze může
prodloužit o další měsíce. Háma proto napsal vzkaz na Instagram, kde vyzval občany k
ohleduplnému chování.

Aleš Háma byl z chování lidí nemile překvapený
"Teď jsem se vrátil z Karlina , kde jsem byl pracovně... Jel jsem autem přes Žižkov, Vinohrady a
Vršovice a jenom jsem čuměl, kolik je před hospodama lidi a kolik jich nemá roušku protože pijou
kelímkáče a hulej!" Popsal Háma svůj výlet do centra.
Skupinky nezodpovědných pijanů jsou prý naprosto běžným jevem a to nejen v hlavním městě.
Díky zvyšujícím se teplotám mají lidé stále více chuť trávit čas venku.
Aleš Háma ale varuje, že takové chování může mít na situaci dlouhodobě velice nepříjemný dopad!
"PROSÍM noste roušky a buďte doma, když to ještě vydržíme tak to dáme už na furt!!! Takhle se v
tom budeme matlat ještě dlouho, jasně že bych si taky dal točený na zahrádce, ale ještě to prostě
nejde... Buďte zodpovědný, když budete venku, tak mějte roušky a když budete na louce, nebo sami
široko daleko, tak si ji sundejte a na chvíli si zkuste, jaký to bude potom, co tu svini porazíme,"
apeluje Háma na zodpovědnost občanů!
"Jděte se projít, tam kde je nejmíň lidí a mějte roušku, pak buďte doma, dejte si třeba dobře
ošetřenou Plzničku, i lahvová se dá hodně přiblížit k čepovaný! Jen chladit láhev i půllitr a nalévat
po skle a je to. Když to dáme teď doma, o to dřív si dáme dobrý čepovaný v hospodě." uzavírá
moderátor.

Čekání na vakcínu je život jak s tygrem v kleci. Češi zahájili
svůj projekt
4. května 2020 9:21, aktualizováno 11:41
Podle ministra zdravotnictví Adam Vojtěch se Česká republika připojila k několika málo
zemím světa, které se pokoušejí o vývoj vakcíny proti covid-19. Na vývoji vhodných
protilátek proti novému koronaviru nyní pracuje po celém světě zhruba stovka týmů, z
nichž se asi desítka dostala do stadia testů na lidech.
Na společném projektu se podílejí ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav,
Ústav hematologie a krevní transfúze a Institut klinické a experimentální medicíny.
„Pracují na tom pod vedením prof. (Věry) Adámkové odborníci SZÚ, ÚHKT a IKEM,“
uvedl Vojtěch. Výzkum je nyní podle něj v první, laboratorní fázi.

„Ministerstvo zdravotnictví je připraveno se podílet na nákladech spojených s vývojem
vakcíny,“ řekl Vojtěch. „Vývoj nemoci může být takový, že nás čeká druhá, třetí vlna,“
dodal. Cílem podle něj je zajistit co nejrychleji ochranu občanů, důležitá je i
soběstačnost České republiky.
„Nový typ koronaviru zkoumáme už nějaký čas a díky tomu již máme dostatečné
informace, abychom se mohli pustit do takovéto ambiciózní práce,“ řekl dále Vojtěch.
Tým povede lékařka Věra Adámková. „Začali jsme pracovat na tomto projektu od
konce února, nejprve na základě rešeršních znalostí. Proběhla studie proveditelnosti a já
říkám rovnou, že je všichni zapojení prováděli ve svém volném čase a zdarma,“ řekla
přednostka kardiologie v IKEM Věra Adámková.Zdroj:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-zdravotnictvi-tiskova-konferencevakcina-covid-19-koronavirus.A200504_084823_domaci_knn

te

Desítky trestních oznámení
Žalobci nyní podání vyhodnocují, sdělili mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš
Cimbala a náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze Adam Bašný. Oznámení mohou přijímat
i obvodní státní zastupitelství.
„Podatelé se domnívají, že jednáním spočívajícím zejména v zavedení opatření, pozdním
zavedením opatření, veřejných výrocích a podobně mohlo dojít ke spáchání různých trestných
činů,“ uvedl Cimbala. Oznámení podle něj směřují na vládní představitele či další veřejně činné
osoby. Nyní jsou v úvodní fázi vyhodnocování.
Podobně je na tom i vrchní státní zastupitelství. „Podání jsou nyní řádně vyhodnocována jak
z hlediska jejich obsahu, tak z pohledu věcné a místní příslušnosti konkrétního státního
zastupitelství,“ uvedl před několika dny Bašný. V této fázi se podle dřívějšího vyjádření ředitele
trestního odboru Jaroslava Dolejšího nachází i jedno z prvních trestních oznámení, které zaslali
vrchním žalobcům brněnská právnička Vendula Zahumenská s manželem.
Podali ho na premiéra Andreje Babiše (ANO), ministry vnitra a zdravotnictví Jana Hamáčka
(ČSSD) a Adama Vojtěcha (za ANO) a na epidemiologa Romana Prymulu. Politiky podezírají
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z možného spáchání řady trestných činů.

O prodloužení nouzového stavu rozhodnou poslanci
Kvůli nouzovému stavu podávají lidé také správní žaloby. Pražský městský soud jednu z nich
projednal minulý týden. Ve čtvrtek pak zrušil opatření ministerstva zdravotnictví z 26. března a
17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež
omezují volný pohyb osob. Podle pravomocného rozsudku byla nezákonná, protože je vláda
nepřijala podle krizového zákona, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda se poté
v pátek rozhodla žádat dolní parlamentní komoru o prodloužení nouzového stavu až do 25. května.

Koronavirus
Dopis lidstvu
Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli…
Země mluvila, ale vy jste neposlouchali…
Země křičela, ale vy jste byli hluší…
A tak jsem se narodil…
Nenarodil jsem se, abych vás potrestal…
Narodil jsem se, abych vás probudil
i když byla ještě noc…
Protože matka vaše, Země,
mocným výkřikem žádala o pomoc…
Masivní záplavy. Neslyšeli jste…
Hořely ohně. Neslyšeli jste…
Silné hurikány. Neslyšeli jste…
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste…
A stále Zemi neposloucháte!!!
Živočichové v oceánu
kvůli jedům ve vodách hynou...
Ledovce alarmujícím tempem se rozpouštějí...
Těžké sucho decimuje Zemi…
Kolik negativity z vašeho počínání
Země přijímat musí jste neviděli…
Pro stop válek nic jste neudělali…
Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali….
Prostě jen svého pohodlného života
užívali jste si stále dokola …
Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti bylo…
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně…
Důležitějším bylo získat ten nejnovější iPhone
než se starat o to, co se vám snažila říci Země…
A tak jsem přišel…
A tak jsem už tady!!!

Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích…
A konečně donutil všechny
volání Země poslouchat…
Abych vyburcoval k činům, které Zemi pomohou …
A donutil vás nemyslet jen
na získávání mamonu…
Tak teď konečně jako Země jste…
O přežití pouhé se velice bojíte…
No jaký je to pocit?
Dávám vám horečku, abyste poznali
jak hoří ohně na Zemi…
Dávám vám problematické dýchání…
Abyste poznali jak Zemi
velice sužuje vzduchu znečistění…
Dávám vám slabost malátnou…
To abyste věděli
jak síly Země den ze dne slábnou…
Vzal jsem vám pohodlí…
Omezil vaše výlety…
A vzal všechny možnosti,
pro které tak snadno
bylo zapomínati
na matku Zemi,
na její bolesti...
Zastavil jsem svět!!!
Ale co teď???
Musíte si udělat prostor i čas,
abyste mohli přemýšlet zas
co k žití na této Zemi důležité je…
A bez čeho lidstvo nepřežije…
Nejsem tu proto
abych vás trestal…
Jsem tu proto
abych vás probudil!!!.
Všechno jednou skončí…
I já jednou zmizím…
Možná ale, že ne na věky!!!
Proto nezapomínejte, prosím,
na tyto okamžiky!!!

Poslouchejte bedlivě volání Země!!!
Rozumu zdravého užívejte
a konečně se začněte o tu vaši
matku, Zemi, starat pečlivě …
O její živou i neživou přírodu…
Přestaňte konečně znečišťovat
půdu, vzduch i vodu…
Ukončete všechny války žabomyší…
Přestaňte starat se o hromadění
majetku pouze…
Stop vyhlaste této hamižné touze!!!
A prostor i vaši duši dejte ….
V souladu, pokojně a v míru
se sousedy všemi žijte…
Protože jestli volání Země neuposlechnete
tak příště…
Příště se vrátím možná!!!
A síla moje zajisté
bude údernější
a mocná!!!
Podpis v. r.
Koronavirus
Napsal: Vivienne R Reich

Vláda lže: nemá pod kontrolou epidemii, ale občany
Radkin Honzák 26. 04. 2020 | 10:14 Zakázat cokoliv je aktivitou vyžadující řádově
sekundy, rozvolnit situaci poté je kumšt A jde také o to, jak dlouho si vláda chce
nabyté pravomoci - alespoň některé - ponechat.
Od samého počátku tohoto malérů nám vládní představitelé lžou a předstírají, že jsou
spasiteli stále viditelnými na obrazovkách, zatímco jediné co udělali, bylo, že
rozfofrovali neuvěřitelné sumy, žei nepochybně sami netratili, že vydali několik
postupně (někdy ze dne na den) se rušících, pardon, zrušujících, příkazů a nařízení,
jejichž cílem bylo také okrást velkou skupinu občanů (ještěže máme soudy, byť je
prezident neuznává) a že ve své velkoleposti v současné době odmítají širší diskusi s
kýmkoliv jiným, než s vlastními přikyvovači. To je dost špatné rozhodnutí, zejména
když hodlají přesouvat odpovědnost na různé odborníky.
Při nákupu ochranných pomůcek dostaly přednost čínské firmy před českými,
ačkoliv ceny byly několikanásobné a někteří zprostředkovatelé více než podezřelí.
Odborné posudky a stanoviska jasně mluví o nespolehlivosti čínských testů, ale když
už je ministr koupil, ať je to ještě dražší, udělá s nimi velkolepý výzkum, jehož
výsledky budou na kočku. Ony by byla i za standardnějších okolností, protože
chování viru je podivuhodné a stejně tak chování lidské imunity při setkání s ním.
Nevím, jak se soudy postaví k žádostem o náhrady za prvních čtrnáct dnů nouzového
stavu, kdy protiústavně řídil všechno místo krizového štábu jeden vševědoucí a
všemohoucí premiér, poletující občas v bílém plášti, nebo v náhubku s pomlázkou,
zatímco prezident se svými dvanácti apoštoly hodovali na Hradě. Byl to stav
existující v rozporu s právem a postižení se asi ozvou.
Všechna doporučení krizových intervencí se vyslovují pro co nejširší diskusi
azávěrem shoduodborníků; ti se podobně jako české firmy na výrobu ochranných
pomůcek nabízejí, ale vláda si hodlá vystačit s jedním Prymulou a ekonomické
poradce (nabídl se NERV a byl zapuzen) pro jistotu zatím tají. Nutno ale říci, že
chování opozice, s výjimkou Pirátů, kteří se berou za práva lidí, ale koncepci zatím
také neukázali, je stejně bezhlavé.

Respirátory FFP3 jsme viděli pouze v
televizi, stěžují si praktičtí lékaři
20. dubna 2020 19:29
Praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti se stále potýkají s velkým nedostatkem
ochranných pomůcek. Pomoci se jim dostává spíše od jejich vlastních pacientů než od
státu. Přesto drtivá většina z nich stále ordinuje.
Lékaři na anesteziologickém a resuscitačním oddělení a urgentním příjmu Nemocnice
Na Bulovce, kde jsou pacienti s covid-19 napojení na umělou plicní ventilaci. (9. dubna
2020) | foto: David Neff, MAFRA

„Respirátory FFP3 jsme viděli pouze v televizi a ani respirátorů FFP2 které dostáváme
od státu není dostatek. Navíc jsou někdy sporné kvality, mnoho lékařů a sester má po
nich alergickou reakci na obličeji a dechové potíže, zřejmě díky formaldehydu, kterými
jsou některé typy respirátorů cítit,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr
Šonka.

Koronavirus v Česku

Upozornil také, že praktici jsou rizikovou skupinou i vzhledem k tomu, že dvě třetiny
lidí, kteří absolvovali v ČR testy na koronavirus, tam poslali právě oni.
Koronavirová krize podstatně změnila styl jejich práce. Ordinace praktických a
dětských lékařů v současnosti připomínají spíše call centra. Lékaři se totiž snaží
minimalizovat kontakt s pacienty a pokud to jde, konzultují jejich problémy po telefonu,
emailu nebo videohovoru.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lekari-ochrannepomucky-prakticti-detsky-lekar.A200420_163126_domaci_zaz

ZMĚNY HODNOT
Každá převratná doba (bohužel většinou v něčem tragická) dává šanci na
hlubší zamyšlení. a na změnu pořadí životních hodnot. Stalo se tak po první
světové válce, po hospodářské krizi 1930, po druhé světové válce, po uchopení
moci komunisty u nás r. 1948, při Pražském jaru, po srpnové okupaci 1968,
při normalizaci, po sametové revoluci a teď při koronavirové pandemii.
Bylo by jistě škoda, kdybychom tuto šanci k zamyšlení a ke změnám nevyužili.
Zatím to ale vypadá tak, že vláda usiluje jen o návrat do starých kolejí, k
obnovení výše HDP, k rozvoji automobilového průmyslu, ke stavbě dálnic a ke
stavbě „dalšího“ Temelína. To je ale ukázka špatného směru, který byl u nás
zaveden již v devadesátých letech.
Víme, že existují nějaké hodnoty EU? (Jsou uvedeny ke konci článku)
Odhaduji, že je nezná 95 % občanů, kteří v EU žijí. Proč? Možná proto, že by
občan zjistil, že EU se těmito hodnotami neřídí – že většinou zůstaly jen na
papíře.
Dnes je tedy vhodná doma k zamyšlení, takže se zamysleme.
Životní hodnoty jsou různé:
v různých zemích
v různých národech
v různých profesích
v různých politických stranách
v různých kulturách
v různých náboženstvích
v různých filozofiích atd.
V takovéto situaci se pouštět do sjednocování životních hodnot je opravdu
velmi odvážné a velmi optimistické. Nicméně, proč to alespoň nezkusit.
Život podle hodnot je totiž mnohem jednodušší. Víte, co je správné, a tak
nemusíte přemýšlet a strachovat se nad každým svým skutkem (jste – li
odpovědní). Vypadá to zatím tak, že by životní hodnoty měly být stejné (nebo
podobné) v určitých celcích, ve kterých lidé žijí:
obyvatelé Země
obyvatelé EU a podobných celků
obyvatelé jednoho státu
příslušníci jednoho národa
obyvatelé jednoho kraje
obyvatelé jednoho města (jedné obce)
příslušníci jedné rodiny
občan sám
Čím větší shoda na hodnotách v jednotlivých skupinách bude, tím také tyto
skupiny budou pevnější a odolnější.
Jak získat důvěryhodné vyjádření občanů ohledně jejich názorů na pořadí
životních hodnot? Jednoduše, volbami. Tedy souběžnými demokratickými
volbami s volbami klasickými. Volbami, ve kterých nebude velký vliv peněz
(na volební kampaň), jako je tomu doposud. Na volebním lístku budou podle
abecedy sepsány životní hodnoty. Vedle nich číslice od jedné do deseti.

Volič pak zakroužkuje u každé hodnoty jednu číslici, a tím zvýší důležitost
příslušné hodnoty. Možné je také o hodnotách pro město uspořádat místní
referendum.
Příklady hodnot:
zdraví, bezpečnost, HDP, rodina, svoboda, demokracie, národ, tolerance,
zaměstnanost, kultura, sociální smír, závodní sport, automobilový průmysl,
stavba dálnic, soběstačnost státu (energetická, zemědělská ...), móda, vztahy
osobní, životní prostředí, spokojenost občanů,
V prvé řadě je nutno se zamyslet nad tím, zda má být HDP (hrubý domácí
produkt) u nás politickou hodnotou číslo jedna.
Kdy roste HDP?
Když se vyrábí zbytečné věci (osobní auta ...)
Když se plýtvá (místo oprav se některé věci vyhazují do odpadu).
Když se likvidují škody po povodních a podobně
Když se likvidují škody po požárech
Když se likvidují škody po pandemii koronaviru
Když se likvidují škody po celostátním suchu
Prostě, čím větší katastrofa, tím potom více roste HDP !
HDP také roste tím, že se od něj neodečítají škody, které při tom vznikají na
zdraví a na životech lidí a také škody na životním prostředí.
Problém je v tom, že výrobní a stavební firmy se zuby nehty brání tomu, aby
HDP nebylo jedničkou v hodnotách. A že za nimi stojí slušné finance, o tom
není možno pochybovat.
Hodnoty EU
„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody,
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv
příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům. Jejich
společnosti se vyznačující pluralismem, nepřípustností diskriminace,
tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“
Přihlášení k těmto hodnotám je totiž základní podmínkou pro zemi, která
chce do EU vstoupit (čl. 49 SEU). Lisabonská smlouva pak posiluje hodnotový
základ EU a především vyjasňuje neurčitý pojem „společné hodnoty“.
Více zde: https://lisabonskasmlouva.webnode.cz/hodnoty-eu/
Přijde našeho myšlení změna, nebo šance bude promarněna ?
Co dále? Je potřeba změnit tok peněz na smysluplnější. Například investovat
do solárních panelů, do akumulátorů elektrické energie, do opatřeních proti
suchu…....
Zdeněk Joukl, praktický sociolog, nestraník, Senior roku 2013 atd.
29.4.2020

Vrchní státní zastupitelství v Praze
Náměstí Hrdinů 1300/11
Praha
140 00
Věc: Trestní oznámení na neznámého pachatele
Trestní oznámení podávám, protože Bezpečnostní rada státu, vláda, ministr
zdravotnictví, Ústřední krizový štáb, hlavní hygienička a další zřejmě
podceňují vliv promořování = ohrožování smrtelným koronavirem na zdraví a
životy našich občanů. Promořování koronavirem naší společnosti se provádí
tím, že se uvolňují bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru. Například
nošení roušek ve veřejných prostorech. Dodržování vzdálenosti 2 metry mezi
občany. Toto nedodržování je tolerováno státním aparátem. Konkrétně se
vzdálenost 2m nedodržuje ve veřejné dopravě (Vlaky, autobusy…). Nově tato
bezpečnostní vzdálenost nemusí být mezi zákazníky na předzahrádkách
restaurací. Zde mohou hosté se sundanými rouškami dokonce sedět vedle
sebe nebo naproti sobě. Toto úmyslné promořování je prováděno přesto, že
není k dispozici ani očkovací látka a ani lék proti příslušné nemoci. Tímto
neoficiálním promořováním jsou vlastně odsouzeni na smrt někteří členové
zdravotně rizikových skupin.
Není známo, že by se někdo zabýval tím, jaký bude stav společnosti po
skončení celé akce. Výsledkem budou zhruba tři skupiny občanů. Jednak ti,
kteří prodělají nemoc Covid – 19 (imunitu nebudou mít zaručenou), potom ti,
kteří na nemoc zemřou. Ve třetí skupině pak budou zdravotně rizikoví občané,
kteří budou trvale zůstávat doma v domácím vězení z obavy před nakažením.
Z hlediska Ústavy a dodržování lidských práv je nepřípustné, aby občané byli
vědomě ohrožováni smrtelným koronavirem. A to aniž by k tomu ohrožovaný
občan dal souhlas.
Proto systém promořování, který se poslední dobou začal v ČR praktikovat
považuji za protiprávní a tedy za trestný čin.
Ing. Zdeněk Joukl, praktický sociolog, nestraník, Senior roku 2013 atd.
Poštovní 621
www.joukl.cz tel. 602 457 983
Desná 468 61
17.5. 2020

PLAZMA S PROTILÁTKAMI
KRVE JE CELKEM DOST, horší je to s plazmou. Její odběr totiž trvá přes hodinu./Ilustrační foto |
Foto: DENÍK/Martin Divíšek
„Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je
původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho.
Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala uvedené onemocnění, je jednou z možností, jak
nemocné s koronavirem můžeme léčit. Je to nová experimentální léčebná metoda, která by mohla
pomoci,“ píše Thomayerova nemocnice na webu.
Její transfuzní oddělení se proto obrací s prosbou darování plazmy na veřejnost – přednostně na
muže z Prahy a okolí, u nichž proběhlo onemocnění COVID-19 „pod obrazem chřipky“.
Předpokladem je věk od 18 do 60 let, váha vyšší než 60 kilogramů, čtrnáctidenní odstup od
posledního negativního vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 a pochopitelně celkově dobrý
zdravotní stav.

VIDEO: Fakultní nemocnice v Motole jako bitevní loď, která má zastavit infekci
Přečíst článek ›
Stejné podmínky darování plazmy má ve své výzvě také ÚHKT s konstatováním, že plazma
vyléčených pacientů může pomoci k zachráně života dalších: „Pokud jste onemocněli a měli teplotu
vyšší než 37,5 stupňů, suchý kašel nebo dušnost, pravděpodobně jste si vytvořili protilátky proti
koronaviru.“

Pacienti jsou ve vážném stavu
V Thomayerově nemocnici už lékaři plazmu od dárců (zatím byla odebrána od šesti lidí, další
zájemci se hlásí) použili u dvou pacientů s těžkým průběhem covid-19. „Oba pacienti jsou ve velmi
vážném stavu a jsou hospitalizováni na anesteziologicko-resuscitační klinice. Léčebné podání
plazmy bylo provedeno podle schváleného protokolu, který je v souladu s evropskými
doporučeními,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Místo léků plazma s protilátkami. V Thomayerově nemocnici chystají novou
léčbu
Přečíst článek ›
Zdravotníci z dosavadních odběrů vyrobili osm jednotek plazmy, které jsou určeny pro čtyři léčebné
dávky. „Jakmile budeme mít k dispozici první data, budeme moci analyzovat účinek léčby,“ dodal
mluvčí „Thomayerky“. Totu experimentální metodu už použili, nebo o ní uvažují, lékaři
v nejzasaženějších oblastech – tedy v Číně, severní Itálii a USA.
Podle informací zpravodajského protálu iDNES.cz se v Česku už druhý pacient dočkal podání
experimentální léku Remdesivir, který je určen pro nakažené koronavirem v kritickém stavu. Jako
první ho dostal taxikář ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN), jeho stav se postupně
zlepšil a muž poděkoval v emotivním videu z lůžka zdravotníkům.
Remdesivir použili teď i ve Fakultní nemocnici v Motole. „V minulých dnech byl tento přípravek
podán jednomu z našich CoVID+ pacientů ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci,“ uvedl Tomáš
Vymazal, přednosta KARIM 2. LF UK a FN Motol. „V tuto chvíli není žádný další pacient pro
podání remdesiviru indikován,“ řekl motolský lékař.
Právě FN Motol má být podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa
Romana Prymuly jedním ze tří zdravotnických zařízení, kde by mohla probíhat klinická studie léku.
Společnost Gilead jakožto výrobce Remdesiviru už začala podle všeho jednat s Nemocnicí Na
Bulovce, kde klinická studie už běží. Smlouvu už podepsala brněnská nemocnice. V Motole zatím
čekají. Další dodávky přípravku, který by mohl pomoci v boji s koronavirem, očekává i VFN.

Remdesivirem proti koronaviru: Stav pacientů se po podání léku rychle zlepšuje
Autor: Michael Bereň
Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/thomayerova-nemocnice-praha-uhkt-koronavirus-plazmaremdesivir-darci-covid-19.html

Pendleři
Policisté kontrolují 24. dubna 2020 vozidla projíždějící česko-německým hraničním přechodem
Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do
vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do
dvoutýdenní karantény. ČTK/Hájek Ondřej
Koupit foto
Praha - Přeshraniční pracovníci budou moci cestovat od pondělí z Česka za prací a zase se vracet
zpět každý den. Jezdit každý den do země, kde studují, budou moci nově také příhraniční studenti.
Do Česka navíc budou moci přijet také občané ostatních zemí Evropské unie kvůli práci a
vysokoškolští studenti z unijních států. Všichni ale budou muset splnit kvůli epidemii nového
koronaviru stanovené podmínky.
Takzvaní pendleři, kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do
Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V Česku následně museli strávit dva týdny
karanténě. Od pondělí budou mít možnost přecházet hranice každý den, budou ale muset pravidelně
předkládat negativní PCR test na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje.
Při prvním příjezdu do Česka budou pendleři potřebovat negativní test, který nebude starší než čtyři
dny. Následně budou předkládat nové testy jednou za dva týdny. Pokud by jej na hranicích

neukázali, museli by do dvoutýdenní karantény. Otestovat se budou moci nechat i v Česku a do čtyř
dnů výsledek při návratu na hranicích předložit. Testy si budou muset zajistit sami. Stejná pravidla
budou platit i pro přeshraniční žáky a studenty.
Nově budou moci do Česka přijet nejdéle na tři dny unijní občané "prokazatelně za účelem výkonu
ekonomické činnosti", tedy například na obchodní jednání. Rovněž oni budou muset na hranicích
předložit negativní test na covid-19, který nebude starší čtyř dnů.
Na delší dobu budou moci do ČR při splnění stejné podmínky podstoupení testu unijní občané a
vysokoškolští studenti, pokud předloží pracovní smlouvu potvrzující ekonomickou činnost v Česku
nebo jiný podobný doklad, studenti pak potvrzení o studiu na české vysoké škole. Pro tyto lidi bude
platit první dva týdny omezení volného pohybu. Mezi desátým a 14. dnem pobytu v Česku budou
muset podstoupit další test na nemoc covid-19.

Globalizace a koronavirus

Pandemie způsobená nákazou koronavirem v celém světě nám připomíná, že globalizace má i
četné jiné temné stránky, než je snadné šíření nákazy díky masivním přesunům lidí, surovin,
potravin i průmyslového zboží. Zatímco kromě tzv. „španělské chřipky“ na konci I. světové války
zasahovaly epidemie nakažlivých chorob jen dílčí regiony či státy, v současné době stačí pár týdnů,
aby nákaza proletěla celým světem. Lidstvo by to mělo přivést k zamyšlení, zda ona globalizace,
vyhovující úzce ekonomickým zájmům úzkého segmentu bohatých uvnitř lidské populace, není
zároveň „cestou do pekel“ miliardám ostatních lidí.
Je všeobecně známo, že už na přelomu středověku a novověku docházelo při objevitelských
plavbách španělských, portugalských, holandských, anglických mořeplavců k přenosu nemocí mezi
kontinenty a jejich obyvateli. Buď přímým stykem mezi lidmi, nebo pomocí nechtěných pasažérů
v podpalubí lodí, např. krys. Tehdy to odnesly jak evropské posádky oněch lodí, tak domorodci
v Severní i Latinské Americe, v Africe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu i v Oceánii. Populaci
celosvětovou chránily jednak délky plavby v porovnání s inkubačními dobami nákaz, ale i malý
rozsah lokálního obchodu zemědělskými a řemeslnými produkty, takže rozsah nákaz nepřesáhl
ohraničené regiony. To se ovšem začalo měnit s rozvojem dopravy, jaký představovalo rozšíření
železnic, silniční a pak i dopravy letecké. Rostl objem přeprav osob i nákladů, zkracovala se doba
přeprav. Namísto malých materiálních a energetických okruhů při zemědělské produkci, jejím
zpracování, konzumaci a uložením bioodpadů, při řemeslné a manufakturní výrobě, se v průmyslu
začaly vozit suroviny a paliva na větší vzdálenosti, výroba se specializovala, rozšířily se kooperace
vzdálených výrobců komponent finálních výrobků, na větší vzdálenosti se přepravovaly i pracovní
síly. Došlo to k tak absurdním skutečnostem, že na pultech britských obchodů lze spatřit jehněčí
z Nového Zélandu, ačkoliv ovce lze úspěšně chovat v samotné Británii, v českých supermarketech
najdete brambory ze Španělska či dokonce z Peru, jablka ze Španělska, Itálie či Polska, ačkoliv jsme
schopní si je vypěstovat zde. Podobně vepřové i hovězí maso, kuřata, husy a kachny, králíky vozíme
Bůh ví odkud, ač vždy patřily k obrázku našeho venkova, na rozdíl např. od řepky olejné. Narušení
onoho malého koloběhu látek, které je s tím spojené, od krmení přes porážky až k hnojení
přírodními hnojivy, trávíme naši ornou půdu umělými hnojivy, herbicidy, fungicidy a dalšími
svinstvy, protože se nám organiky nedostává, zatímco hnojem smrdí celé Holandsko. S údivem
zaznamenáváme zprávy, že se někomu vyplatí přepravovat z USA svařence – polotovary
automobilových karosérií výrobci exkluzivních automobilů ve Švýcarsku, do Česka se dováží víno
nejen z Itálie, SRN, Francie, ale dokonce až z Chile, Jihoafrické republiky, Austrálie a Nového
Zélandu. Máme přitom své vinice a své kvalitní značky. Každému soudnému člověku musí připadat
podivné, že jsou při těch vzdálenostech a nárocích na dopravu ceny srovnatelné s těmi našimi

produkty, když jen ta doprava musí stát „majlant“. Kdo to vše platí? Zčásti světoví producenti ropy,
aby udrželi odbyt a své zisky, zčásti ekonomicko-sociální dumping, okrádající tamní chudinu
mizernými platy na plantážích a ve zpracovatelském průmyslu, zčásti ekodumping, tedy ignorování
ochrany životního prostředí absencí takových zařízení a opatření, která by musela být instalována
v civilizovanějších poměrech vyspělých zemí. Málokdo si uvědomuje, že to vše ale platíme i my
spotřebitelé. Jednak tím, že od nás z důvodů úspor nákladů „byly odejity“ a odcházejí tradiční
průmyslové obory, jako zpracovatelský průmysl potravin – mlékárny, sýrárny, cukrovary, výroba
textilu, sklářské a keramické výroby, takže ubylo tradičních pracovních příležitostí a přichází vniveč
kvalifikace a um našich výrobců, jednak v cenách, které jsou přes nižší mzdy u mnoha druhů
výrobků u nás vyšší, než v sousedních zemích, a konečně i v globálních změnách klimatu, na které
jsme přispěli přesunem výrob do „levnějších“ a ekologicky méně přísných krajin, odkud se ale
emise škodlivin, odpady, ale i ekonomičtí imigranti a tamní hygienická rizika šíří bez ohledu na
nějaké schengenské nebo státní hranice.
Je proto na zamyšlenou, zda nám nynější pandemie koronaviru a jí vyvolaná ekonomická krize
nenaznačuje, že bychom se měli k některým dřívějším samozřejmostem vrátit a nenechat se
tyranizovat nejrůznějšími kvótami, omezeními a politickými tlaky. Vrátit do našich rukou základní
technickou a dopravní infrastrukturu, zemědělskou půdu a produkci základních plodin jako jsou
obilniny, cukrová řepa, brambory, luštěniny, kukuřice, pícniny pro živočišnou výrobu, ovoce i
zeleninu kromě tropických plodů, pivovary, cukrovary, mlékárny, konzervárny, vlastní síť prodejen,
konkurující těm zahraničním řetězcům kvalitou i cenou vlastních výrobků. Vrátit se k vyšším stavům
dobytka a k užití kejdy a chlévské mrvy k hnojení polí, doplnit v ornici organickou hmotu, zajišťující
jak výživu rostlin, tak jímací schopnost vody a obnovu půdního edafonu – života v půdě. Je to
vlastně návrat k oněm „malým materiálovým a energetickým okruhům“ selského hospodaření, i
když v modernějším pojetí.
Pandemie koronaviru vyvolala také nebývalou inovační aktivitu ve vědě a výzkumu, průmyslu, ve
službách, ve zdravotnictví a školství. Skokem se u nás zvýšilo využití počítačů a komunikačních sítí,
přenášejících myšlenky, projekty místo dopravy materiálů, znovu se projevila kreativita, schopnost
improvizace a svépomoci, nezávislé na cizích pokynech, direktivách, nebo omezeních. Mělo by to
vést i k znovuposouzení a posílení principu subsidiarity ve vztahu státu a orgánů EU, které projevují
malé pochopení pro specifika post-komunistických členů EU a některé nedemokratické a
autoritativní tendence.
Pandemie koronaviru tedy není jen negativní epizoda, jen neštěstí, ale i příležitost využít přibrzdění
honby za vyšším HDP, za vyššími výkony výroby, za vyšší spotřebou. Umožňuje srovnat si myšlenky
a možná i slevit z naší reklamou vybičované náročnosti k větší pokoře, skromnosti, k obrácení
našich myslí i k jiným hodnotám, než jsou ty materiální. Probudila se znovu mezilidská solidarita,
empatie, přirozená schopnost pomáhat si v těžkých dobách. To také není k zahození a mělo by se to
pěstovat. Po létech nářků a slibů udělat něco s chronickým podfinancováním zdravotnictví, školství
a sociálních služeb se právě díky této pandemii snad konečně dostane slibované větší podpory
těmto oborům a resortům, protože se ukázalo, že bez jejich obětavých výkonů je celý náš
ekonomický a sociální model fungování nejen velmi zranitelný, ale vlastně dlouhodobě
neudržitelný. Kéž by k podobným závěrům po této krizi dospěli i naši vládci, poslanci a senátoři.

V Hradci Králové 28. dubna 2020
Ing. arch. Martin Říha

Ivan Bartoš: Lež, pýcha a arogance - hříchy
vlády za miliardy při nákupu zdravotních
pomůcek, o nichž se nakonec ve Sněmovně
nemluvilo
23. 04. 2020 | 5 komentářů
Sdílet na Facebooku Tweet
I díky Pirátům se podařilo rozkrýt podivné kšefty ministerstva zdravotnictví, které po vlastní ose
nakupuje za naše peníze zdravotnické pomůcky za miliardy od podivných firem bez známých
majitelů, kamarádů hnutí ANO, oficiálních bezdomovců s 18 exekucemi za miliony, nebo za
dvacetinásobek aktuální ceny na trhu. Tyto čachry měl na základě naší výzvy vysvětlit ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu na zasedání sněmovny poslancům a zejména veřejnosti.
Schůze se protáhla a ačkoliv jsme byli připraveni hájit zájmy a zejména peníze našich občanů
klidně do rána, došlo k ukončení schůze. O případ se již aktivně zajímá NKÚ.

Jelikož nám všem (a možná brzo i policii) pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dluží vysvětlení,
já mu dlužím tuto svoji “filipiku”, se kterou jsem se na něj ve sněmovně nemohl obrátit. A nejen
jemu, ale i panu premiérovi Babišovi, jehož pýcha stála na začátku celého problému a zejména
všem lidem, na jejichž úkor se vládní hrátky odehrávají.
“Vážená vládo, pane premiére, dámy a pánové, pane ministře Vojtěchu,
lež, pýcha, arogance, vládní politikaření, vaše osobní rivalita – to jsou slova, která si můžeme
přiřadit k jednotlivým fázím problému zajištění zdravotnických pomůcek pro zdravotníky, instituce
i občany v České republice.

Některé z těchto slov a vlastností patří dokonce mezi sedm smrtelných hříchů. Pokud bychom k nim
přiřadili slova jako netransparentnost, nehospodárnost a korupce, mohli bychom se přesunout i do
trestněprávní roviny.
V této neplánované, ale reálné vládní hře, se bohužel rukojmími stali občané České republiky a
oběťmi pak všichni ti, kteří byli díky vaší chybě vystaveni riziku nakažení koronavirem. Bohužel to
byli a stále jsou zaměstnanci nemocnic, poliklinik, lékáren a dalších zařízení a také nejrizikovější
skupina, tedy senioři.
V řadě případů i dnes po dvou měsících tento stav přetrvává. Pan premiér Babiš hulvátsky na
tiskové konferenci 14. března vykřikoval, že všude všechno je a pokud někomu chybí zdravotní
pomůcky, ať mu zavolá, že tam pomůcky osobně doveze. Pane premiére, můžete klidně po skončení
této schůze sednout do svého vládního vozu a vyrazit. Lidé stále šijí roušky, dokonce i pro
zaměstnance fakultních nemocnic, o domovech seniorů raději nehovořím.

Nemalou obětí sobeckého postupu některých členů současné vlády je pak i naše ekonomika a náš
rozpočet, ze kterého pod záštitou nouzového stavu již odteklo nebo ještě odteče na nákup
jednorázových pomůcek přes 10 miliard korun. Že tyto peníze nemíří i k českým firmám, které řadu
pomůcek umí vyrábět, vnímám jako další závažnou chybu vlády s dlouhodobými následky v celém
tomto procesu.
Proč jsem své vystoupení zahájil výčtem “hříchů této vlády”? Protože dnes zde projednáváme
důsledky tohoto vašeho chování.
Začněme tedy slovem lež. Protože ta se prolíná jednotlivými etapami koronakrize a byla na
samotném počátku pandemie v ČR.

V momentě, kdy virus COVID19 začal putovat i do jiných oblastí než byla čínská provincie Chupej, jsme zde v lednu, na poli Poslanecké sněmovny, žádali vládu, aby nám a zejména veřejnosti
sdělila, jaké kroky činí k tomu, aby Česká republika byla na případné rozšíření koronaviru
připravena. Aby nemocnice měly vybavení a potřební lidé zdravotnické pomůcky. Vláda se pomocí
hlasů vládních stran a podporovatelů s námi o tom odmítla bavit a vysmála se tak veřejnosti.
Ještě měsíc po tom jsme byli ústy pana ministra zdravotnictví i pana premiéra ujišťováni, že s
dostupností zdravotních pomůcek není vůbec žádný problém. V zásobě jich bylo dle Vašich slov
několik desítek tisíc. Takových jednorázových pomůcek ale Česká republika potřebuje miliony.
Je paradoxní, že ministr Adam Vojtěch tragikomicky přiznal Českému rozhlasu barvu o nedostatku
ochranných pomůcek v řádech stovek tisíc až milionů v úplně stejný den (tedy 14. března), kdy se
Andrej Babiš ráno na tiskové konferenci vlády dušoval, že objede celou republiku s rouškami.
Informace po vládě jsme zde v Poslanecké sněmovně požadovali 28. ledna. Ministr
zdravotnictví Vojtěch nás ujišťoval, že Česká republika zásoby má. To zopakoval na svém
twitterovém účtu i 30. ledna při návštěvě firmy v Červeném Kostelci.
Pokud i dnes prohlásíte, že nikomu nic nechybí, vaše lež pokračuje dál.
Pýcha, arogance, vládní politikaření, vaše osobní rivalita.
Politickým a vašim hlavním motivačním faktorem v této hře se stalo jediné kritérium: Kdo zajistí
chybějící pomůcky a zařízení pro ČR, bude hrdina národa. Hrdina běžného občana pak ten,
kdo dodá roušku do domácností.
Pamatuji si jako dnes, když premiér Babiš a ministr Hamáček slibovali lidem pět roušek do každé
rodiny, které doručí Česká pošta. Zatímco dnes se ve státech Západní Evropy roušky rozdávají
zdarma na ulici, já jsem jednorázové zdravotní roušky minulý týden objevil v lékárně.
Nasáčkovaných pět kusů za 185 korun.
Ale zpět k vašim hříchům, neboť ty velmi souvisí s bodem, který dnes projednáváme a na
který vládu i občany upozornil minulý týden analytický tým Pirátů. Jedná se o podivné
nákupy Ministerstva zdravotnictví za více než miliardu korun.
Právě kvůli vašemu amatérskému politikaření na nejvyšší úrovni se neustanovil krizový štáb. Byla
to sebestřednost premiéra Babiše a touha po tom, aby to bylo hnutí ANO a jeho předseda, kdo bude
za hrdinu a zjevná slabost vašeho koaličního partnera ČSSD, která nedokázala zřízení ÚKS
protlačit.
Když už ústřední krizový štáb vznikl, tak v jeho čele stál dva týdny váš náměstek prof. Prymula,
aby se ona záchrana děla stále pod vaší značkou a ANO mělo monopol k řešení krize vystupovat.
Bohužel se i v této věci ukázalo, že ministr zdravotnictví za ANO není vůbec dobrým manažerem a
jeho resort problém dodávek ochranných pomůcek vyřešit neumí. Jeho televizní vystoupení na
několika televizních kanálech, včetně veřejnoprávní televize, s jeho sebepropagačním shotem
“děkuji zdravotníkům”, kterým se patrně měl “mediálně očistit”, tento fakt opravdu nepřekryje.
V tuto chvíli se nebudu zabývat tím, jakým způsobem zajišťuje nákupy Ministerstvo vnitra. Jsem
přesvědčen, že se o tom bude ještě hodně mluvit. Protože nákupy z Číny, nevysvětlená role pana
Tvrdíka, zaměstnance čínské státní firmy, který nyní sedí i v Ústředním krizovém štábu, včetně

toho, kde v Číně končí české miliardy, které platíme, vyvolávají také mnoho otázek a ty ještě bude
třeba národu zodpovědět. Bude se ptát veřejnost, budou se ptát média, budeme se ptát i my.
Rivalitu členů vlády, politických stran a jednotlivých resortů jsme jasně viděli na slavné twitterové
hádce ministra Vojtěcha s ministrem Hamáčkem. Kdo co objednal, čí to bylo a kdo může za to, že to
není tam, kde to má být.

Následně si přisadila i ministryně Maláčová poté, co začali umírat v domovech pro seniory lidé a
zjistila, že ani v těchto zařízeních nejsou elementární pomůcky. Tolik potřebné terénní služby
zakázala ze stejného důvodu již dříve.
Dnes jsou na plénu podivné nákupy pana Ministra Vojtěcha Adama. Použil bych skoro citát
pana Babiše: “Nebudťe slušnej, řekněte to jméno”. Mluvím o nákupech, na které upozornil
analytický tým Pirátů minulý týden, po vlastní ose pracovali i investigativní novináři řady
redakcí. A zde se již do hry dostává netransparentnost, nehospodárnost a podezření z
korupce.



Recea Prague, s.r.o. - jednatel této společnosti Jan Kunc čelí 18 exekučním řízením na
částku přesahující 3 miliony Kč s bydlištěm na MČ Praha 5. Předmětem činnosti této
společnosti je mimo jiné cukrářství či uzenářství. Je to prázdná schránková firma, která
přesto získala objednávku od Ministerstva zdravotnictví za 310 milionů Kč. Po tom, co jsme
na případ poukázali, tak ministr zdravotnictví sdělil, že část objednávek stornoval.







De Sol Investment, s.r.o. - majitel této společností sídlí v Belize, kde již vlastníka není
možné zjistit. Není vůbec jasné, kdo tuto společnost ovládá. Přitom vláda měla povinnost
nejpozději do 10. ledna 2020 zavést veřejný rejstřík skutečných vlastníků, který by takovým
případům zamezil. Vůči jednateli této společnosti je navíc vedeno 11 exekučních řízení a z
rozhovoru pro média je zřejmé, že jednatel nemá o této společnosti přehled a ovládá ji někdo
jiný.
La Factory, s.r.o. - jedná se opět o prázdnou firmu, která v naposledy zveřejněné účetní
závěrce vykazovala nulové tržby a neměla žádné zaměstnance. Přesto si u ní objednalo
ochranné pomůcky Ministerstvo zdravotnictví za 1,2 miliardy Kč.
Batist Medical, a.s. - tato společnost dodala Ministerstvu zdravotnictví respirátory FFP2 za
rekordní částku 866 Kč za kus. Přitom ve svém přehledu Ministerstvo zdravotnictví samo
uvedlo, že se jí podařilo respirátory FFP2 koupit i za cenu cca 50 Kč za kus.
Reality World, s.r.o. - jednatel této společnosti, která podniká na realitním trhu, byl v roce
2017 největším sponzorem hnutí ANO. Věnoval tehdy hnutí 650 tisíc Kč. Přesto se tato
společnost stala dodavatelem respirátorů FFP2 pro Ministerstvo zdravotnictví a je nutné se
ptát, zda-li na získání zakázek měl vliv právě tento sponzorský dar.

Nevím, zda je tento výčet v tuto chvíli konečný, ale již nyní je postačující.
Člověk, s jehož penězi vláda a ministerstvo nakládá se oprávněně ptá, jak se toto mohlo stát, zda se
to děje dál a zda se nejedná o standard hospodaření vlády s našimi penězi v nouzovém stavu.
Dle mého skromného názoru jsou v případě Ministerstva zdravotnictví ve hře dvě varianty, nebo
jejich kombinace. Obě jsou alarmující.
 Potřeba se blýsknout, že i ANO umí nakoupit jako ČSSD bez Tvrdíka a Zemana. Zadání
patrně znělo od “šéfa” nějak takto: “Hamáček tě nesmí úplně znemožnit.” Pak lze uvěřit, že
firmy nikdo neprověřoval, ceny za jeden kus nebyly důležité, i když byly někdy
dvacetinásobné. Hlavně že bylo možné do médií říct nějaké číslo za Ministerstvo
zdravotnictví. To je zásadně špatně.
 Tyto nákupy se děly s vědomím lidí, kteří za nákupy byli zodpovědní s vědomím ministra
Adama Vojtěcha. Toto vysvětlení je dle mého názoru ještě horší.
S ohledem na to, že prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala avizoval zájem
podrobně vyhodnotit tyto nákupy, připravuje Analytický tým Pirátů podnět pro NKÚ, který
bude odeslán v nejbližší době. Děkuji za pozornost.
Sdílet na Facebooku Tweet
Autor: Ivan Bartoš/Redakce

Radní bez roušky. Zastupitelstvo města Desná – jednání 6.5.2020.
Chodím na jednání zastupitelstva poměrně pravidelně. Mám asi lepší
docházku než většina zastupitelů. Oni jsou placeni – já nikoliv.
Jelikož je stále doba „koronová“, tak byli zastupitelé usazení asi 1,5 metru
od sebe. V místnosti tak zbyly ještě tři židle pro občany. Obsadil jsem tu
poslední volnou. Rozhlédnu se, a co nevidím? Co vidím? Jeden ze
zastupitelů - dokonce radní - uprostřed ostatních nemá nasazenou roušku.
V době vládního nařízení pro nošení roušek jsem nevěřil vlastním očím.
Tu jsem si vzpomněl na výjimky z nošení roušek, které v posledních dnech
vláda zveřejnila. Jenže, výjimka platila pro děti do 7 let a pro duševně
choré - nesvéprávné. Radnímu je tak kolem čtyřiceti let , a duševně
nemocný by být neměl. Takže logicky tedy jen „kašle“ na nařízení vlády.
Upozornil jsem tedy na to starostu a zastupitele. Bez úspěchu, starosta
dělal mrtvého brouka a dotyčný radní se jen lehce usmíval. Aby pak dodal
svému chování smysl (věrohodnost), tak začal pomalu jíst. Oznámil jsem
tedy zastupitelům, že jdu zavolat státní policii. Nic se nezměnilo, starosta velitel městské policie jenom nečinně přihlížel tomu, jak se zastupitel z
jeho koaliční strany v klidu krmí. Demonstračně se k jedlíkovi přidali s
jídlem i sejmutou rouškou ještě dva zastupitelé ze starostovy volební
strany.
Tak jsem tedy zašel za dveře a zavolal státní policii na číslo 158. (Zkoušel
jsem volat i tanvaltskou státní, ale tam to nikdo nebral.) Řekli mi, že
někoho do Desné pošlou. Vzal jsem si tedy svou čepici a hůl, a odešel z
budovy. Předtím jsem ještě starostovi řekl, že odcházím proto, že se
nehodlám nechat nakazit nezodpovědným radním. A také to, že takoví
lidé, kteří nedodržují nařízení vlády by neměli dělat zastupitele, natož
radního. Šel jsem tedy na procházku po blízkém okolí Riedelovy vily. Měl
jsem s sebou „šmátrací“ mobil, takže jsem i něco z přírody nafotil. Asi za
půl hodiny jsem zavolal opět na 158, abych zjistil, jaká je situace. Řekli mi,
že na jednání ZM v Desné byli, a že, když přišli, tak všichni přítomní
roušky měli. Poděkoval jsem za radostnou informaci, a opět vyrazil do
jednací síně. Mám za sebou totiž uběhnutých 35 maratonů (žádný jsem
nevzdal), takže mne jen tak někdo „nedoběhne“. Posadím se, a rozhlédnu.
Všechny roušky nasazeny, jenom jedné dámě koukal z roušky nosánek.
Měla ho docela hezký, a byla daleko ode mne, a tak jsem přimhouřil oko, a
ponořil se do projednávaných problémů města Desná. Zastupitelé
odsouhlasili téměř vše, co jim vládnoucí rada předložila. Včetně toho, že
nekoupili od státního fondu levně malý pozemek, který je uprostřed
pozemků města. Výše nejmenovaný svačící radní nakonec odešel bez
omluvy z jednání dříve než skončilo. No, asi mu opět vyhládlo, a neměl již
co jíst. Přitom prý člověk vydrží bez jídla až 30 dnů. Ruští námořníci, když
snědli harmoniku, pak vydrželi prý dokonce 33 dnů, než je zachránili.
A pak, že na maloměstě se nic neděje !
Zdeněk Joukl
7.5.2020

Plošné testování – výsledky
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho náměstek, epidemiolog Roman Prymula | Foto:
ČTK/Vondrouš Roman
„Znamená to, že Česká republiky učinila plošná opatření velmi rychle, díky tomu infekce prošla
českou populací velmi mírně,“ dodal Vojtěch.
Zájem o testování byl obrovský. „Bylo 26 500 vyšetřených osob, což si myslím, že je prakticky
číslo, které jsme plánovali,“ dodal s tím, že je srovnatelný s jinými výzkumy v jiných zemích
Evropy. Původně mělo být ve studii zařazeno 27 tisíc. „Už nemáme plošný problém, že by nám
rostl pozitivně vyšetřených pacientů v celé České republice, ale máme lokální ohniska,“ řekl také.

Co může být podle něj problém do budoucna, jsou jednotlivá ohniska. Například v Chebsku, kde je
vidět poměrně vysoký nárůst, také v Praze, Brně a Ostravě.
„Musíme v rámci chytré karantény vytvořit model, který nám dovolí přímo v ohniscích zasáhnout,“
dodal Vojtěch. Právě řešení lokálních ohnisek je podle něj správnou strategií.

Výsledky představil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav
Dušek. „"Troufnu si říci, že epidemie je v celkové populaci v útlumu a mizí“ uvedl. Reprodukční
číslo je pod jedno, konkrétně kolem 0,7. Sto lidí tedy nakazí 70 dalších.
Dušek upozornil, že příznivá epidemiologická situace se do budoucna těžko modeluje. "Existuje
informační systém, který hlídá, jestli se situace někam neohýbá, nějakým nežádoucím vývojem,"
uvedl. Reagovat na změnu je podle něj nejdůležitější. Informační systém, který kombinuje data
z laboratoří, nemocnic a hygienických stanic, umožňuje v reálném čase zjistit, že na nějakém místě
případů přibývá a sledovat kapacity pro hospitalizace.

Roste počet vyléčených
Pozitivní je podle něj i vývoj, kdy roste počet vyléčených a zároveň klesá počet hospitalizovaných
pacientů s nemocí covid-19. Jejich počet se pohybuje okolo tří stovek a klesá. „Narůstá počet
vyléčených a mortalita se nevyhoupla nad tři procenta. Zásah do rizikových skupin obyvatel je
zatím stabilní,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
„Podíl výskytu protilátek v české populaci je velmi nízký,“ řekl také Dušek. „Stupeň imunizace
české populace je velmi nízký a ani v nejvíce zatížených lokalitách nedosahuje hodnoty cca 4 až
5 procent,“ dodal. Studie kolektivní imunity odhalila 107 pozitivních na covid-19 mezi
26 549 testovanými. Nejméně na 100 tisíc obyvatel bylo v Brně, nejvíc na Litovelsku.

„Na jednoho pozitivně diagnostikováno člověka bylo přítomno 2,25 člověka, který nebyl
diagnostikovaný, ale byl nakažený,“ dodal. Na 51 procent z nich neměly viditelné příznaky. Mezi
hlavní příznaky pak patřil kašel, teplota a ztráta chuti.
Na tiskové konferenci vystoupil i náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí projektu Chytrá
karanténa Roman Prymula. „V tuto chvíli postupujeme od situace v republice až do regionů.
V některých mikroregionech je vyšší pravděpodobnost nákazy než v Praze,“ řekl Prymula. Plzeňský
kraj je podle něj v příznivé situaci přes to, že jsou některé regiony blízko hranic s Německem.

Jednotlivá ohniska
Problémy má naopak Karlovarský kraj, konkrétně Chebsko. Nemocnice v Chebu podle Prymuly
hlásí 87 potvrzených případů, a to jak personálu, tak pacientů.
Jedním z ohnisek pak byla také prodejna ve Zlínském kraji, kde virus šířil personál
prodejny. Provedlo se 227 odběrů, dohledáno bylo 42 pozitivních osob. Podle hygieniků bylo vše
dodržováno tak, jak mělo a nedošlo k porušování hygienických opatření, přesto se zde koronavirus
šířil. Prodejna byla uzavřena.
„Jeden ze zákazníků se nakazil jen tím, že si šel koupit jogurt, nic jiného neudělal, a přesto u něj
došlo k výskytu této nákazy. Takže ten kontaktní přenos je zřejmě reálný. Vidíme, že tomu tak může
být a měli bychom se chránit," dodal.

Nouzový stav a opatření
Ministerstvo zdravotnictví stále hledá cestu, jak po nouzovém stavu udržet v platnosti některá
opatření. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) připraví zákon pro boj s koronavirem, který bude mít
dočasnou účinnost.
"Hledáme cestu, jak po nouzovém stavu nadále ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních
právníků, ministerstev zdravotnictví a vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj
s koronavirem. Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Ve čtvrtek ho
předložím na vládu," napsal v úterý na svém twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
"To, co navrhuje pan ministr zdravotnictví je cesta, nebo minimálně lepší varianta než původní
návrh, protože ten šel proti judikátu městského soudu," řekl ČT Hamáček. Městský soud v Praze
nedávno zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného
zdraví. Hamáček doplnil, že ve středu bude o systémovém řešení hovořit s politiky z ostatních stran.

Počet vyléčených přesáhl čtyři tisíce
Počet vyléčených z nemoci covid-19 v ČR přesáhl čtyřtisícovou hranici, je jich 4006. V úterý ale
také přibylo 77 nových případů nákazy, což je nejvíce za posledních pět dní. Celkem eviduje
ministerstvo zdravotnictví 7896 nakažených. Počet úmrtí s covidem-19 se od úterního podvečera
zvýšil o tři na 257. Laboratoře v úterý provedly poprvé více než 9000 testů na koronavirus za den.
V úterý propustili lékaři Všeobecné fakultní nemocnice taxikáře Roberta Markoviče, který se
s nemocí covid-19 jako první v ČR léčil experimentálním lékem remdesivir. „Má za sebou poměrně
náročnou rehabilitaci. Čeká ho po těch dvou měsících pomalý návrat do běžného života,“ řekl na
tiskové konferenci jeden z ošetřujících lékařů Michal Šotola.

Podle statistik ministerstva zemřel s nemocí v úterý jeden člověk, v pondělí čtyři lidé, v neděli tři a
v sobotu dva. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně měnit. Nejvíce zemřelých s covidem-19 je
v Praze, kde lékaři zaznamenali 89 úmrtí. V Moravskoslezském kraji jich evidují 34,
v Karlovarském 24. Jediného zemřelého s covidem-19 mají nadále ve Zlínském kraji, což je ve
srovnání regionů nejméně.
Autor: Andrea Gričová, ČTK

 Pondělí 11. května je pro Čechy dnem plným změn.
Vláda odsouhlasila uvolnění některých opatření. Otevírají
se obchody, kadeřnictví, kina, galerie i muzea. Do škol se

mohou vrátit studenti posledních ročníků základních,
středních i vysokých škol. V neposlední řadě mohou
restaurace zřídit venkovní zahrádky. To vše za dodržení
přísných nařízení.

Plošná desinfekce Avionu. | Foto: Avion Shopping Park

RESTAURACE
Zákazníci se po týdnech nouzového stavu již nebudou muset spokojit s pivem v plechovce nebo
lahvi, ani svůj oblíbený nápoj nebudou muset usrkávat zpod roušky poblíž okénka restaurace. Díky
vládou schválenému rozvolňování opatření proti koronaviru budou moci hostinští otvírat zahrádky.

Lidé ovšem budou muset dodržovat alespoň 1,5metrové odstupy. Výjimku budou mít ti hosté, kteří
sedí u jednoho stolu. Před usazením nových zákazníků musí personál dezinfikovat stůl i židle.
Hosté mohou využívat toalety podniků.
Během konzumace jídla a pití odpadá povinnost zakrávat si ústa a nos. Někde lidé na pomoc svým
oblíbeným lokálům nezapomněli ani v době karantény. Přispívali jejich provozovatelům koupí
poukazů. „Vouchery si nakoupili štamgasti, místní i přespolní, kteří k nám chodí a mají nás rádi,“
uvedla Tereza Ziková, provozní mariánskolázeňského Pilsner Urquell Baru. Zavření provozovny
zde využili ke zvelebení jejího interiéru.
Do vnitřních prostor podniků si lidé budou moci sednout až od 25. května, kdy to má vláda
umožnit.

Nouzový stav skončí 17. května. Roušky by mohly být povinné pouze vevnitř

OBCHODY
Kromě zahrádek restaurací se otevřou i brány dalších obchodů, např. všechny provozovny
v nákupních centrech, Rovněž provozovny nad 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí
obchodních center.
Všichi ale musejí dodržovat hygienická opatření. „Řídíme se doporučením vlády, takže by lidé měli
dodržovat dvoumetrové odstupy a vstupovat do prodejny s rouškou,“ řekl mluvčí Galerie Šantovka
v Olomouci Juraj Aláč. Kromě stojanů s dezinfekčními prostředky u vstupů provozovatelé počítají
i s dezinfekcí toalet speciálním nástřikem využívajícím technologii nanočástic.
Lze si zkoušet i oděvy a obuv. Oblečení si však poté po dobu 24 hodin nebude smět zkoušet nikdo
jiný. Obchodník musí zamezit po tuto stanovenou dobu opětovnému vyzkoušení.

ŠKOLY
Žáci a studenti posledních ročníků se po dvouměsíční pauze mohou vrátit do základních, středních a
vyšších odborných škol. Podle rozhodnutí vlády o uvolnění opatření proti koronaviru se tak mohou
připravovat na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Tvořit mohou nejvýše patnáctičlenné
skupiny. Školy ale budou fungovat nejednotně. Do některých budou moct žáci docházet každý den,
v dalších méně často. Někde bude zřejmě výuka pokračovat jen na dálku
V maximálně patnáctičlenných skupinách je ode dneška možná i výuka na základních uměleckých
školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Svou činnost mohou obnovit
rovněž školy při dětských domovech se školou nebo při výchovných a diagnostických ústavech a
v omezené míře pro nanejvýš 15 dětí i střediska volného času.

Přijdou další vlny. Nasvědčuje tomu hned několik skutečností, říká Prymula
Od pondělí 11. května se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Provoz škol to
ale zřejmě příliš neovlivní, jelikož na některých již skončil semestr a na dalších skončí v nejbližších
týdnech. Výuka i další činnosti v nich pokračují na dálku.
Například v Praze se dnes začínají otevírat také školky, které sice vláda plošně nezavřela, ale jejich
provoz v březnu přerušili zřizovatelé s ohledem na doporučení ministerstva školství. Mezi prvními
obnovují provoz mateřinky v Praze 12, Lysolajích nebo v Suchdole.
Další rozšíření provozu škol se očekává od 25. května, kdy by měly základní školy v omezené míře
obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už
vláda nepočítá.

KADEŘNICTVÍ
I kadeřnictví se otevírají dnes za přísných hygienických pravidel. Provozovatelé kadeřnioctví
či barber shopů musejí mít kromě roušky zároveň druhou ochranu dýchacích cest, tedy ochranný
štít. (platí i pro pedikúru, manikúru). Mezi zákazníky musí být prostor alespoň dva metry.
Kadeřníci si musejí po výkonu dezinfikovat ruce, pokud používají rukavice, vyhodit je a použít
u dalšího klienta nové. Stejné podmímky platí i pro pedikúru, manikúru.

HRANICE
Dnes začínají současně pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pouze
pendlerům a kamionům. Rovněž se zpřístupní vybrané přechody pro železniční dopravu.
Od pondělí bude možné na místech, která dnes v čase od 5:00 do 23:00 fungují pouze pro pendlery
a nákladní silniční dopravu, překračovat hranice všem kategoriím cestujících.
Do Česka mohou vstoupit občané zemí mimo Evropskpou unii. Musejí se ale prokázat negativním
testem na koronavirus a zároveň musejí prokázat, že účel návštevy je nezbytný kvůli sezonním
pracím či zaměstnání v některých oborech.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Otevírají se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně akvizitačních služeb (SAS)
pro rodiny s dětmi. V bezkontaktní formě budou moci v terénní formě fungovat i sociálně
aktivizační služby také pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

POSILOVNY, SVATBY, MŠE
Na své si přijdou i sportovci. Otevřeny už jsou i fitness a posilovny. Není však možné využívat
sprchy a šatny, pouze toalety.
Povoleny už jsou ve venkovních i vnitřních prostorách svatby s účastí nejvýše ve stejný čas
100 osob. Totéž platí i pro bohoslužby.

MUZEA A KINA
Muzea a galerie musejí zajistit u vstupu možnost dezinfekce rukou a vyčlenit každému
návštěvníkovi alespoň deset metrů čtverečních plochy tak, aby byly zaručeny bezpečné rozestupy.
V kinech a divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe
a od jiných lidí je oddělí jedno volné sedadlo. Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej
zatím nebude možný.
ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU
Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak
chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky
čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do
20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz
Autor: Jiří Janda, Lukáš Králíček

Deník vám přináší data o koronaviru.
Z každé stovky nakažených koronavirem umírají v Česku tři lidé. Vyplývá to z čísel krajských
hygienických stanic.
Například v úterý ráno bylo hlášeno 196 obětí ze 6688 lidí, u kterých byla do té doby nákaza
laboratorně potvrzena. Data tak víceméně potvrzují údaje ze zemí, které nákaza zasáhla ještě před
Českem.
V tuzemsku zatím nezemřel nikdo z více než tisícovky nemocných ve věku do 25 let. Naopak mezi
pacienty nad 85 let skonalo již 66 lidí ze 267 s prokázanou nákazou, tedy každý čtvrtý.
Smrtnost – tedy podíl zemřelých k celkovému počtu nakažených – výrazně stoupá v seniorském
věku.
V Česku ale nákaza nejvíce zasáhla lidi ve středním věku, seniorů je mezi nemocnými naštěstí
menší podíl, než například ve Španělsku či v Itálii. „Podíl pacientů v kategorii kategorie 60+ na
celkovém počtu všech nově diagnostikovaných je zhruba 25 procent. V Německu je to 30 procent,
v Itálii pro mě naprosto skoro neuvěřitelných 50 procent a rovněž tak ve Španělsku,“ říká ředitel
Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
Autor: Aleš Vojíř
Zdroj: https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/ceske-obeti-koronaviru.html

Epigramy (Zdeněk Joukl)
Korvir
Plíží se plíží,
už bude u nás,
v tobě se shlíží smyčku mu uvaž
Na bibli, to přísaháme,
bibli, tu si jdeme číst,
korvir, ten když potom máme v nemocnicích málo míst
Dejme mu vzdoru velkou lekci,
berme naň roušku, desinfekci

Obavy
Řeknu vám to na rovinu,
i když nejsem zbabělec,
obávám se koroviru,
a tak šetřím na věnec
Plicní ventilátory
Ventilaci půjčovat,
to prospívá lidem,
trh chce ale určovat,
jakpak k novým přijdem
V karanténě III
Tolikrát jsem si ruce nemyl
ani jako malé dítě,
rád bych v tom aspoň trochu slevil,
co ale když vir chytí tě ?

Obavy z viru
Obavy, jděte už do háje,
já vás dneska porazím,
dám si večer sklenku tokaje,
na horší se připravím
Taková doba
Co bych dělal venku,
když je hezky doma?
Nemohu do šenku je taková doba

Korvir hrozí I
Tolikrát jsem si ruce nemyl
ani, když jsem chodil do školky,
dělám to proto, abych přežil,
abych mohl nosit pohorky
Korvir hrozí II
Tolikrát jsem si ruce nemyl
ani, když jsem chodil do školy,
dělám to proto, abych přežil,
když ostatní to dovolí
Rouška II
Nemá úsměv již
od ouška až k oušku,
na puse má spíš
přivázanou roušku
Jen mládí, žádné stáří
Dnes nejsou už staří lidé,
ani žádní ošklivci,
rouška přece všechno skryje,
jí je možno zvolit si

Hausmann Josef RNDr odpovídá:
1). U nás od poloviny března řádí pandemie. V Česku vláda zavedla poměrně brzy
razantní opatření. Co jim říkáte a jak okomentujete další vývoj?
= S razantními opatřeními souhlasím. Tyhle kecy o omezování osobní svobody
nesnáším. Já nekradu ani nepodvádím, tak mně nevadí, jestli někdo sleduje můj
pohyb. Chápu, že všechna ta lobistická pakáž potřebuje být inkognito, poctivým
obyčejným lidem je to ale jedno. Přes všechna opovržení politickými „elitami“ jsem
byl proto příjemně překvapen, že v dané situaci neváhali zavčas „ztotalitnět“ a
zavedli centrálně řízené restrikce všeho druhu.
Přál bych si, aby další vývoj v postkoronavirové éře směřoval k přeskupení
žebříčku hodnot. Třeba aby miliardy jdoucí na feministky, menšiny a fotbalisty šly
raději do zdravotnictví, školství a mládežnického a okresního sportu. Je padlé na
hlavu, aby si společnost cenila záložníka Slávie stotisíckrát víc, než přednostu
kliniky.
2). Jak hodnotíte roli EU v době pandemie?
= Pandemie ukázala něco, v co jsem už přestal doufat – že stále existují státní
hranice, že je lze stále nějakým způsobem střežit, že jednotlivé státy mají ještě dost
autonomie na to, aby rozhodovaly po svém, a po dlouhé době jsem zase pocítil jistou
hrdost, že jsem Čech i z jiných důvodů, než když vidím Sáblíkovou na stupních
vítězů.
Tu EU bych nejraději vypískal, ale nějaké soustátí bych viděl rád. Snívá se mi o
česko-polsko-uhersko-rakouském trůně, jaký zde částečně existoval za posledních
Přemyslovců a pak ještě za Jagellovců. A kdyby na něj dosedla dynastie Orbánovců,
v duchu bych zajásal.

3). V rámci mezinárodních vztahů je spousta teorií o původu koronaviru. Americký
prezident Donald Trump řekl, že má určité indicie, že látka mohla být vytvořena
právě v laboratoři ve Wu-chanu. Také se objevuje spekulace, že vir vytvořili
Američané, ale i dalších mnoho fake news a spekulací. I když je třeba dát čas tomu,
aby se tato fakta ověřila a prokázala, spekulace se objevují stále. Jak se díváte na to,
co se kolem děje?
= Jsem příliš přízemní červ na to, abych viděl do karet olympským bohům velikosti
Donalda Trumpa. Nemám ani jejich zdroje informací. Ale to mám lepší teorii:
Vytvořili ho politicky korektní globalizátoři, protože potřebovali přednostně vyhubit
starší generaci. Ta si totiž pamatuje, jak to všechno bylo, a mohla by je usvědčit ze
lži. Navíc ti staří spotřebovávají peníze na důchody, na které nebude kdo by
vydělával, protože oni jsou líní mít děti, takže vymíráme. (Dejte tam smajlík, to je
takové „To jsem jim to nandal, ale pro případ, že by si někdo myslel, že jsem
přestřelil, tak tam je ten smajlík.“ Taková smajlíková srabárna).
4). Jaké asi budou dopady koronavirové krize na českou ekonomiku? Čeho se v
příštích měsících nejvíce obáváte vy? Ztráty pracovních míst? Inflace? Slábnutí
měny? Zadlužení státu?
= Nejsem podnikatel, abych fundovaně něco předvídal. Můžu jen doufat – v to, že ten
propad nepůjde tak daleko, aby nešel řešit utažením opasků. Už teď lidé utrácejí
méně, nepotřebný brak zůstane ležet v regálu. Mezi utažení opasků počítám i to, že
když si nemohu dovolit platit v Praze nájem 20 000 měsíčně, odstěhuji se do nějaké
ruiny na venkov a vlastní prací ji přetvořím k životu. Však tam dřív také bydleli lidé.
Já osobně mám kam ustoupit. Jsem v důchodu a mám necelých 10 000 měsíčně a
nějaké tantiémy za knihy. Když dojde na lámání chleba, usídlím se v domku o dvou
místnostech po rodičích, voda je ve studni, elektriku odhlásím a budu chodit spát se
slepicemi, dříví si navozím na dvoukoláku z lesa, jako to dřív dělaly babky, a topit
budu v kamnech. A to nemluvím o dalších možnostech z repertoáru mých předků –
králíci, drůbež, záhony... Takových lidí bude více. Snad bude znovu objevena síla
vesnické autarkie a venkov obživne. Jestli něco předvídám, tak reverzní
demografický trend – odliv lidí z velkoměst na venkov.

Veřejná doprava vede k promořování.
Dnes platí nařízení vlády ohledně koronaviru: Na veřejných prostranstvích a
uzavřených prostorech se mohou občané pohybovat jen s rouškami a s
rozestupy 2 metry. Výjimku mají děti do 7 let a nesvéprávní občané. Politici
veřejnou dopravu příliš nevyužívají, a proto asi neví, že v autobusech a vlacích
se rozestupy lidí většinou dodržovat nemohou, a tedy se nedodržují. Sedadla v
autobusech jsou totiž tak 80 cm za sebou, ve vlacích je to obdobné. Podobná
situace, i když ve stoje, je v dopravním prostředku, který přepraví nejvíce lidí
– totiž ve výtazích. Jedna možnost je ta, jak jsem již uvedl, že politici to neví.
Druhá možnost ovšem je ta, že to vědí, ale před zdravím a životy občanů
dávají přednost ekonomickým zájmům dopravních společností ( tedy i
například Českým drahám). Třetí možnost je ta, že svou tolerancí nenápadně
začali provádět „promořování“ společnosti koronavirem. To však, když je
prováděno bez souhlasu dotčených – zvláště pak rizikových občanů, může být
protiprávní až protiústavní.
Dnes, 9. května 2020 ve 23 hodin máme zjištěných 8.089 nakažených. Z nich
zemřelo 276 lidí. Což je 3,41%. Máme-li k 31.12.2019 10 693 939 obyvatel,
potom kdyby „promořování“ bylo maximálně úspěšné, pak by v souvislosti
koronavirem zemřelo u nás 364 663 občanů. K tomu snad komentáře není
třeba. Zvláště pak, když neexistuje dosud ani lék ani preventivní očkování.
Jsou sice úvahy o tom, že se s koronavirem setkalo více našich lidí, ale ty
nejsou podložené testy.
Přitom řešení ve vlacích a v autobusech by bylo poměrně jednoduché, stačilo
by označit sedadla ob řadu tím, že jsou obsazená. U vlaků přidat další vagon, a
frekvenci dopravy (včetně autobusů) vrátit přibližně na dobu před
koronavirem. Jak prosté, jenže…..
Ing. Zdeněk Joukl, praktický sociolog, nestraník, Senior roku 2013 atd.
9.5.2020
www.joukl.cz

Jak si zpříjemnit život.
Příjemno je stav, kdy má člověk příjemné pocity. Pro něj někteří lidé žijí a někteří umírají.
Pro příjemno, bez negativních účinků, stojí za to žít (třeba na vozíčku). Ale naopak příjemno s
negativními účinky na zdraví může vést až k předčasné smrti.
Již staří Řekové (Aristippos) v první polovině 4. století před naším letopočtem začali holdovat
hédonismu. Jedná se o filozofický směr, který spatřuje cíl života a nejvyšší štěstí v duševních a
tělesných slastech a požitcích, kterých jednotlivec rozumně užívá, aniž však touží po
bohatství, slávě a moci.
Bohatství, sláva a moc sice také vedou k příjemným pocitům, ale zároveň při jejich dosažení
vzniká velké nebezpečí onemocnění "nemocí z moci". Ta se projevuje pýchou, arogantním
chováním, snahou o diktaturu, ztrátou soudnosti a podobně. Bohatství, sláva a moc s sebou
přinášejí též strach o jejich udržení. Potíž je v tom, že málokdo, kdo poznal jejich pozlátko, je
dokáže opustit. Proto také zřejmě sokolové dospěli ke svému heslu "Ni zisk, ni slávu".
Jak tedy příjemně žít?
Celá "stavba" je postavena na třech pilířích: 1) snaha 2) ohleduplnost k okolí 3) ohleduplnost
k sobě.
ad 1. Kdo i jen krátce podnikal, jistě pochopil, že chci-li něco získat, musím něco obětovat
(peníze,čas,námahu....). Pokud mám totiž zájem žít příjemněji, musím pro to něco udělat. To
něco sice snižuje hodnotu příjemna, ale je-li i pak celkový výsledek kladný, stojí za to to
zkusit.
ad 2. Naše příjemné prožitky by neměly vznikat na úkor spoluobčanů, našich potomků a ani
na úkor přírody.
ad 3. Příjemno by nemělo být v rozporu s našimi životními hodnotami.
Příklady životních hodnot: (nikoliv podle důležitosti)
dobré mezilidské vztahy, sociální jistoty, osobní bezpečnost, zdraví a zachování života, dobré
životní prostředí, mír, demokracie, čisté svědomí, dostatek přátel, peníze, zajímavé povolání,
obecně prospěšné zaměstnání, dostatek volného času, vlastní byt, zařízení bytu, možnost
kulturního vyžití, hezké oblečení, láska, děti, rodina, sex, rekreace, nerušené soukromí, záliby,
mít užitečné přátele, vzrušující život, významné postavení ve společnosti, pomáhat těm, kteří
pomoc ocení, jídlo a pití, zajištěný slušný život svých dětí, klidný spánek, naděje na posmrtný
život,

Příklady příjemných prožitků: (nikoliv podle důležitosti)

Zrakové:
východ a západ slunce, moře a poletující rackové, botanická zahrada, oči milovaného
partnera, roubená chalupa s muškáty v oknech, útulný byt, paprsky slunce mezi stromy,
příroda obecně, zahradní skalky, květiny, hezké ženy, ikebana, ledové obrazy na okně, hory,
pohled z vrcholu hory, práce šikovných lidí, manekýnky, pasoucí se koně, srnčí a jelení zvěř,
jez, voda v potocích a řekách, tanec, gymnastika, krasobruslení, akvabely, skoky na
trampolině, striptýz, módní přehlídky, promítání diapozitivů a filmů z přírody, hrady a
zámky, smějící se lidé, hrající si děti, táborák, velké parky, národní parky, akvarijní rybičky,
ohňostroj, výstavy (obrazy, fotografie, sochy, plastiky, keramika...),
hezká a zajímavá místa........
Sluchové:
zpěv ptáků, příjemný hlas člověka, libozvučná řeč ( anglicky hovořící muž, francouzsky
hovořící žena...),něžná hudba a zpěv, ezoterická indická hudba, bublající potůček v lese, déšť,
vodopád, moře, jezero, splav, praskot hořícího dřeva, ticho, hudba starých mistrů, vlastní
(byť neumělecký) zpěv, hra na hudební nástroj, šum větru, šum lesa, vichřice a liják (je-li
ovšem člověk v suchu a teple), kočičí vrnění, padající malé kousky ledu se stromů při oblevě,
dětský zpěv, zvony a zvonky, dusot koní,
hudba = písničky ze Semaforu, Beatles, swing, jazz, country, lidové písně, Jožka Černý,
Šuláková, písničky od Ježka, Carmen, Nabuco (sbor otroků), Madam Butterfley, arie z operet,
Jitka Vrbová,
Čichové:
květiny obecně, seno, čerstvě upečený chléb, mletá káva, voňavky, kadidlo v kostele, fialky,
konvalinky, jasmín, růže, šeřík, rozmačkané jahody, jahody zahradní, mořský vzduch,
příroda v létě po dešti, čerstvě posekaná tráva, čerstvě nařezané piliny, ambra, květiny na
louce, vyprané prádlo, kvetoucí stromy (lípy), čerstvé pečivo, vánoční cukroví, mýdlo
(jablkové), ozón po bouřce, vonné tyčinky, víno ve skleničce, nedělní oběd, purpura,
kominíček, tabák amfora,
Chuťové:
čokoláda, bonbony, topinky, zákusky, pečené maso, smažené žampiony a květák, chlebíčky,
kivi, kaviár, koňak, hroznové víno, cola, fanta, sprite, čaj, juice, jablka, jahody borůvky, víno,
hemenex, zmrzlinový pohár, šlehačka, pečený pstruh, smažené brambůrky, šunka,
šampaňské, ořechová jádra, čerstvý chléb, ovocné a zeleninové šťávy, ovocné a zeleninové
saláty, pizza, mléčné polévky, kyselo,

Hmatové:
samet, plyš, kočka, pes, kůň, hedvábí, hladké a zaoblené dřevo, hladký kámen (oblázek),
hladké a zaoblené sklo, tělo muže-ženy, kožešina, zrní v dlani, kůže, teplý hrnek s nápojem v
dlaních v zimě, bosé nohy v písku nebo v trávě, nohy v teplé vodě,
příjemný vánek, vznášení se ve vodě, koupání v přírodě, koupel ve vaně, sprchování (v zimě
teplou a v létě studenou vodou), slunění, masáž, pohlazení od milovaného člověka,

Ostatní:
snění, nirvána,smích, radost z dobrého skutku, uspokojení z obecně prospěšné činnosti, radost
z radosti druhých (blízkých), divadlo, kino, balet, radost z tvořivé činnosti, radost ze života,
alotropní dýchání, plavání v kruhu, hovory při svíčce, uspokojení po ukončení nepříjemného
pocitu (napití na žízeň, najedení na hlad, odpočinek po únavě), tanec, radost z pohybu, radost
z vítězství, cvičení jógy, úspěch v práci, poezie,
Do nabídky příjemností není úmyslně zařazen sex, neboť se jedná o samostatnou a odlišnou
část našeho života. Jestliže si partneři celkově rozumí, pak je sex příjemný téměř vždy.
Nabídka příjemností umožňuje vybrat si dle svých finančních možností. Méně nákladný
prožitek může být příjemnější než ten dražší. Například může být příjemnější jízda na
vypůjčené kánoí než plavba na vlastní jachtě. Je krásné umět se radovat z maličkostí (i
zdánlivých).
Zkusme si zaznamenat, kolik času prožijeme denně příjemně. Ten, kdo dosáhne více jak
hodiny, může se považovat za spokojeného člověka. Právě hodina příjemna denně by měla být
naším cílem. Ale dosáhnout toho není vůbec jednoduché! Mimo výše uvedených pilířů je
vhodné též nenechat si den kazit malými neúspěchy a nepříjemnostmi, na které v první chvíli
většinou reagujeme jako na velké. Když nejde o život a o čest...............
Přeji příjemnější život.

Desná 16. 10. 1999

Ing. Zdeněk Joukl

ZÁVĚR
Nastává čas rozvolňování protivirových opatření. Jenže také čas rozvolňování
discipliny při dodržování opatřeních stávajících. Přitom také čas stále větší tolerance
policie. Ono totiž dodržovat disciplinu delší dobu dokáže jen málo lidí. Vzpomenu na
rok 1968, kdy po několika měsících okupace se normalizaci začali přizpůsobovat
nejprve komunisté, potom nepřizpůsobiví občané atd. atd. Podobně se časem
přizpůsobovali lidé i komunistické diktatuře po roce 1948.
Jestliže policie není schopná, a nebo nemá zájem nedodržování nařízení vlády řešit,
tak je řešení jednoduché: je potřeba prostě vyměnit její velitele. Asi tak, jako se mění
trenér neúspěšného fotbalového družstva. Jenže u občanů je to problematičtější.
Disciplina dnešní mládeže (ale mládeže obecně) není právě na vysoké úrovni, proto
také „bezrouškových“ je nejvíce mezi mládeží. K disciplině u ní nepřispívá ani
„volná výchova“, která se k nám vkrádá z USA.
Situace je vážná také proto, že zjevné nedodržování nařízení vlády může vézt až k
občanské neposlušnosti. Nebudou se nosit roušky, přibude nakažených a posléze i
mrtvých. A odnesou to hlavně senioři. A jelikož jsem sám již v seniorském věku, tak
se mi jistě nebude nikdo divit, že jsem toto vše napsal.
jkl
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