Ve znamení nového koronaviru aneb od koronaviru ke koronaviru
či dáme si repete
(březen – duben – květen – červen 2020)
Začátkem března hnutí Milion chvilek vyvětralo jarní kabáty a protestovalo proti
řádně jmenovanému ombudsmanovi S. Křečkovi v Praze, ale předchůdkyně A. Šabatová,
dcera komunisty a disidenta J. Šabaty, který po roce 1948 vyakčňoval buržoazní,
antikomunistické, národně socialistické živly aj. politicky nepohodlné lidi z FF MU v Brně,
jim nevadila. Díky koronavirovému nouzovému stavu další demonstrace aktéři zrušili.
Zdalipak se „milionchvilkaři“ zapojili do boje proti koronaviru covid-19 (SARS-CoV-2)
jako dobrovolníci, zatímco svět se smrtícím čínským virem válčil a šílel? Instituce WHO,
EU, EP a EK jsou k ničemu, zaspaly, nic nezařídily, nezvládly. Za co jsou unijní úředníci
draze placeni? Až Itálie zamořila Evropu, nečinná WHO vyhlásila pandemii. Korunu všemu
nasadila A. Merkel(ová) prohlášením, že zajde 60-70% německého národa. Ledové víno mít
Němci nebudou, zato si užijí koronaviru, neb kancléřka situaci nezvládla. Zaspala i její
kamarádka, předsedkyně EK U. von Leyen(ová); situace v Evropě nemusela být tak
katastrofická a ona si sypat popel na hlavu. Velkoněmecký šovinismus se převtělil do EU a
EK, jejichž pomocí Mutter imigrantů vládla Evropě i světu. Také ČR vedla boj s virovou
epidemií, testování přibývalo, počet nemocných a zemřelých stoupal. Koronavir rozšířili
nakažení šmejdi, nerespektující varování MZV a MZ, kteří po rekreaci v Alpách nedrželi 14
denní karanténu. Nezodpovědní: bezrouškový hejtman Plzeňského kraje J. Bernard
(odvolán), poradce prezidenta Nejedlý, producírující se po cestě do Číny Prahou, kancléř V.
Mynář a osvětimanská zabijačka hladového prasete (za pokutu 1300 Kč mohl prase krmit),
bezroušková hradní sešlost, zatímco na Hradě řádili hackeři a informace unikly bůhví kam,
do Číny, Ruska, USA či jinam? Prezident M. Zeman i premiér A. Babiš promlouvali
rozšafně k národu, královna Alžběta II. kázala o sebekázni, syn Charles koronavir udolal,
premiér B. Johnson zápolil s těžkou nákazou na JIPce. Papež František slavil Velikonoce u
sv. Petra a křesťanům požehnal přes media i pravoslavní a muslimové se drželi zpátky,
zrušeny kulturní a sportovní (OH) akce, kulturtrégři a sportovci doma.
Bezpečnostní rada státu permanentně zasedala. Epidemiologové, hygienici, lékaři,
policie, celníci, hasiči a vojáci byli v pohotovosti. Lety a pozemní doprava do zamořených
oblastí zrušeny, nebe utichlo, ovzduší se vyčistilo, stěhování obyvatel z místa na místo
skončilo (ne tak globalizovaného zboží). „Nuda v Praze“: rušeny akce nad 500, 100, 30
osob, návštěvy nemocnic, domovů pro seniory, zavřely hospody, hotely, divadla, muzea,
galerie, památky, knihovny, školky, základní, střední, vysoké školy, které jako AVČR
zaměstnávají a ubytovávají cizince-potencionální zdroj nákazy. Byla zavedena kontrola na
hranicích, ve vlacích, dezinfikovalo a ozónovalo se. Lékárny („bary pesimistů“), potraviny,
drogerie zažily nápor. Chyběly dezinfekční gely, ochranné prostředky (roušky, respimasky),
které skoupili překupníci na kšefty. Laboratoře, IO nemocnic a další pracoviště jela na plné
obrátky, testovalo se, léčilo se, vyvíjely se nové zdravotní pomůcky, léky, výroba
dezinfekce, respirátorů, plicních ventilátorů, germicidních zářičů, robotů, IT programů a
aplikací – zlaté české, moravské a slezské ručičky a mozky pracovaly na plný plyn a měly
úspěch i v zahraničí. Brífink střídal brífink, mediální hvězdy: premiér A. Babiš, ministr
zdravotnictví A. Vojtěch a náměstek R. Prymula, ministryně financí A. Schillerová. Občané
ČR byli informováni, instruováni, země byla o krok napřed před jinými, kteří česká opatření
kopírovali. Opozice držela hubu, pak remcala, odborový předák Středula zalezlý, hlavní
hygienička E. Gottwaldová odvolána pro neschopnost (nová J. Rážová), dvojjediný ministr
K. Havlíček a ministryně financí A. Schillerová navrhli a schválena kompenzace následků
koronaviru podnikatelům (600 mil.Kč), deficit státního rozpočtu rostl (40, 200, 300 mld.
Kč). Firmy propouštěly, snižovaly mzdy, nezaměstnanost, 3. vlna EET pozastavena, loterie
zrušena, odklady splátek, úvěrů, daní, vyšší inflace, slabá Kč, ekonomické podpůrné
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programy, natahování rukou na kompenzace, daňové aj. úlevy, dávky, podpory, přibylo
exekucí. Slušní, pracovití lidé si našli náhradní práci, nečekali na stát, „socialkapitalismus“
přeje flákačům. Ředitelka zeměkoule J. Maláčová (ČSSD) s trestně stíhanými náměstky
(tlačila na resortní posty spolustraníky, šikanedry) navrhla zákon o sdílení pracovních míst,
o náhradním výživném a navýšení ošetřovného na děti do 13 let (nejsou-li zaostalé, od 10
samostatné) na 80% do 30.6., matky si doma válejí šunky s dětmi, které nešly do otevřených
škol; a to nechala pouze 60% nemocenské lidem pracujícím v první linii (zdravotníkům,
hasičům, policistům, vojákům, celníkům) a nakaženým při výkonu služby (ještě že jim
resorty navýšily odměny). Notné výpadky v sociálním systému nezachrání ani „její návrh“
na snížení platů ústavních činitelů, který, jak je zvykem, neprojde. „Dělám vše jen pro lidi“,
nechala se slyšet ambiciózní, návrhy sršící ministryně, jíž předseda J. Hamáček podpořil a
vychvaloval (haněl A. Vojtěcha, za ANO), zato premiér A. Babiš s ní byl permanentně
nespokojen. Opatření se stupňovala, solidarita lidí rovněž, od 12.3. nouzový stav, po
poslaneckých tahanicích prodloužen do 9.4., 30.4., 17.5. Ústřední krizový štáb s týmem
odborníků měl od počátku patřit do gesce MV a policie mít větší pravomoci k trestání
nekázně občanů, bezrouškařů, shromažďovačů (grupování) a darebáků profitujících
z epidemie. Od 19.3. zákaz vycházení bez ochrany obličeje (fronty před galanteriemi,
roušky šil, kdo uměl), jen nutné případy (práce, nákup, lékař). Nákupy důchodců nad 65+ let
v obchodech (potraviny, drogerie) stanoveny po dohadování na 8-10 hod., což někteří
nechápali, trousili se po celý den i bez roušek, zrušeno k 26.5.; čas měl být striktně nařízen
jako v SR. Rozjel se dovoz potravin, rozvoz jídla i prodej přes ulici, příprava jídel a dary
ovoce pro zdravotníky, hasiče, policii, pomáhal, kdo mohl, vzrostl objem internetových
nákupů a e-receptů, cestovky rušily zájezdy, jiné s vouchery. Kontroly pendlerů-přenašečů
viru, fronty kamionů na hranicích, redukce dopravy, všude roušky, rukavice, dezinfekce.
Pod vedením R. Prymuly zavedena „chytrá karanténa“, která dle opozice omezila lidská
práva (zemřou-li na vir, lidská práva jim jsou na kočku). Politici odmítli Prymulovo
„promořování“, probíhalo samovolně rozvolňováním opatření, které kolem Velikonoc
nedodrželo 50% osob, kutilové zaplavili hobby markety, uvolněno sportování venku: kola,
tenis, golf, běh. V květnu pod veřejným tlakem a dodržení hygienických opatření
(dezinfekce, počet osob, rozestupy 2 m) postupně otevírány další fabriky a montovny,
obchody, provozovny, farmářské trhy, fitness, hřiště, venkovní místa (ZOO, botanické a
dendrologické zahrady, památky), knihovny, občerstvovací zahrádky, muzea, galerie, kina,
divadla, svatby, mše, tréninky a zápasy, zušlechťovací instituce, vnitřní prostory objektů
(hrady, zámky, hospody, restaurace, koupaliště, bazény), fronty v nákupních centrech (Ikea,
národ potřeboval nábytek), atd. Skončilo průzkumné testování, nejsme promořeni, máme
malou imunitu, plošné testování jen v centrech nákazy. Otevřeny VŠ (konzultace, zkoušky),
SŠ pro maturanty (skupiny 15 osob), ZŠ 9. třídy, posléze další: docházka dobrovolná
(maglajz ve vzdělávání a vědomostech žáků, není základní školní docházka ze zákona
povinná?), školky (znovu pozitivní děti). 17.5. skončil nouzový stav, roušky venku povinné
do 25.5., nenošení nezákonné, pokuta 10000 Kč. V červnu další uvolňování a návrat
k normálu, otevřeny šatny, sprchy, sauny, wellness, diskotéky, bary, noční kluby, povoleny
návštěvy nemocnic, domovů seniorů a akce do 300, 500 a více osob, v uzavřených
prostorách a hromadné dopravě roušky ano, příhraniční kalamita v Ostravě, vir udeřil
v dolech OKD (pendleři), navýšení dotací obcím a zdražení potravin, koronavir na MHMP a
v parlamentu. EK doporučila do 15.6. zavřené vnější hranice EU, uzavření hranic na rok
mělo podporu prezidenta (nakupte stany a cestujte po ČR), cestování jen v nutných
případech, postupně uvolněny přechody se sousedy, negativní test, pak bez, namátkové
hraniční kontroly, návrat letů na pražské letiště. Aby turismus nezašel na úbytě nákupy
dovolených, otvírání hranic (semafor, zelená zóna), unijní seznam, ale podle epidemiologů
jsou rizika nákazy všude. K 30.6. konec roušek, jen regionálně (Praha: metro, hromadné
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akce uvnitř, Karvinsko, Frýdecko-Místecko). Nad koronavirem jsme ještě nevyhráli a
koledujeme si o podzimní chřipkovo-covidové repete: pod tlakem veřejnosti bylo
uvolňování příliš rychlé, nekázeň a bezohlednost občanů jsou nekonečné a lidská blbost
věčná. Během jarní epidemie (k 30.6.) bylo v ČR nakaženo 11835 osob, 7776 vyléčeno, 349
zemřelo, světově přes 10 mil. nakažených, časované bomby: Afrika, Indie. K 30.6. skončil
stav legislativní nouze. Deficit státního rozpočtu dosáhl výše 500 mld. (rozpočtová vládní
rezerva snížena z ca 137 na 37 mld. Kč) a koronavir přijde ČR na 1,15 bil.Kč (20,8% DPH).
„Od EU dostane ČR během 7 let 0,5 bil. Kč k nastartování ekonomiky po koroně“, nechala
se slyšet eurokomisařka V. Jourová. Mimořádný balík z EU je 19,2 eur (550 mld. Kč), dělilo
se celkem 750 mld.eur, nejvíc pro Itálii, Španělsko (vysávaly turisty za předražené služby) a
Polsko, premiér A. Babiš byl kritický k společnému zadlužování EU. A k tomu všemu
napadli hackeři FN v Brně, PL v Kosmonosích, zemřela zpěvačka E. Pilarová (80),
původem z Moravy, a právník Z. Jičínský (91), odpůrce země Morava a trojfederální ČSR.
Česko-moravskou hranici (napravo Čechy, nalevo Morava) mu post festum vyznačili
stoupenci zemského zřízení na hlavních silnicích (I/34, I/35) ze Svitav na Poličku a
Litomyšl; prý poškodili cizí majetek za 7000 Kč a hrozí jim rok vězení. Ať se orgány činné
v trestním řízení zabývají podstatnými kauzami (podvody se státními penězi, IT zakázkami,
dotacemi) a nepronásledují moravské vlastence, ostatně Morava byla už za minulého režimu
okradena o kus území přičleněného k Čechám. ČRo 2 (19.6. 9.hod.) hlásil „nehodu na D1
směrem na hlavní město“. Čeho, Čech, ČR, Moravy nebo jiného státu? Evidentní příklad
pragocentrismu. V Moravském krasu (Kateřinská jeskyně) objevili archeologové kresby
staré 7000 let, nejstarší v ČR, které jsou dalším dokladem osídlení Moravy, křižovatky
evropských cest a srdce Evropy.
Národ zvyklý z minulé doby poslouchat zákazy a příkazy a více proočkovaný zvládl
epidemii lépe než jiné státy, v krizi se solidárně semknul, vzrostl český nacionalismus a
šovinismus (jak za I., II. světové války, okupací 1938/39, 1968, po Sametu). Pronásledování
poslankyně K. Maříkové (SPD), dle níž „jsou migranti invazivní živočichové“ (Darwin by
to neřekl lépe), se nekonalo, parlament ji k stíhání nevydal, politické názory mají imunitu.
M. Pekarová Adamová (TOP 09) chtěla prošetřit nákup předražených respirátorů MZ, přidal
se i J. Faltýnek (ANO), řešila poslanecká komise, NKÚ, státní zastupitelství. Po válce je
každý generálem. Co mohl ministr Vojtěch dělat? V hmotných rezervách zásoby nulové,
musel nakupovat, kde a jak se dalo. Příprava nového ústavního zákona o nouzovém, tzv.
stavu pandemie; jeho dodržování pod kontrolou Sněmovny; novela zákona o veřejných
zakázkách narazila, odpor opozice v čele s M. Kalouskem, prý povede k rozkrádání. Socha
marš. Koněva v Praze zmizela, vlastenci ze skupiny „Jiné Rusko“ to ohodnotili dýmovnicí a
nápisem „Stop fašismu“ na areálu velvyslanectví ČR v Moskvě a ruská ambasáda v Praze se
demonstrativně po přejmenování sídla Pod Kaštany přesunula do Korunní na konzulát. V.
Filip (KSČM) označil odstranění sochy za „zločinné“. Jsme světoví, předběhli jsme v
ikonoklasmu USA i Francii a vrcholem lidského idiotství byl záchod na soklu pomníku.
Vztahy mezi ČR a Ruskem byly napjaté kvůli zviditelňujícím se komunálům: Z. Hřib
(Piráti), O. Kolář (TOP 09), P. Novotný (ODS) s policejní ochranou před ruským
diplomatem-agentem s ricinem, informaci šířil Respekt, ministr vnitra J. Hamáček žádal
prošetření, 2 ruští diplomaté vyhoštěni z ČR, recipročně 2 čeští z Ruska. Kauza dopisu †J.
Kuberovi blokovala vztahy s Čínou, prezident M. Zeman jednal s předsedou Senátu M.
Vystrčilem, prý jsme suverénní stát, pojede na Tchaj-wan. Kdo politickým analfabetům
vysvětlí, kdo jsou světové velmoci a základy mezinárodní politiky? Exprezident V. Klaus se
knižně vyjádřil ke koronavirové pandemii: žádná EU, žádné euro, jeho stejnojmenný syn
(Trikolóra) navrhl, aby zaměstnanci nad 60 let neodváděli daň z příjmu, neprošlo. Prezident
jmenoval předsedou Nejvyššího soudu P. Angyalossyho (PFMU), předsedu trestního kolegia
NS, což vyvolalo pozdvižení (Brožová). Expremiér P. Nečas vinen za lživá svědectví, co by
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pro ženu neudělal aneb cherchez la femme. Trio (ex)ministrů zahraničí T. Petříček, L.
Zaorálek a K. Schwarzenberg se navezlo do Židů kvůli Izraelem proklamované anexi
Zajordání a vyvolalo bouři ve sklenici vody na české politické scéně. Jde o flagrantní
porušení mezinárodního práva, ale protiprávní anexe historického srbského území Kosova
s mnoha pravoslavnými kláštery a genocida tamních Srbů nacionalistickými Albánci
(UČK), vznik albánské Republiky Kosovo a tendence k vzniku tzv. Velké Albánie nikomu
nevadily. Kdo zná historii, ví, že anexe (Anschluß) vedly k válkám (Bosna-Hercegovina,
Rakousko). Srbsko na rozdíl od jiných zemí má svou národní hrdost a ctí tradice, neuzná
Kosovo jen proto, aby mohlo do EU, jak prohlásil srbský prezident A.Vučić.
Skončili cigarety s mentolem a za rok 2019 jsme vypili 380 piv na osobu, jsme to ale
kabrňáci! Co tvrdý alkohol a víno? Zahrádky a podlaha na Smetanově nábřeží: magistrátní
blbost a v provozu Negrelliho viadukt v Praze. Na brněnské přehradě zahájila provoz lodní
doprava na Veveří (kdo nevěří, ať tam běží). Bude či nebude na trhu 85% českých potravin?
„Chčije a chčije a chčije,“ červnové pršení sice zmírnilo sucho, ale rubem byly bleskové
povodně a vytopené domy (Olomoucko, Pardubicko), 8 mrtvých, nezodpovědní vodáci na
rozvodněných řekách, ale chaty a rekreační chalupy šly na dračku. Cikánský památník
Romů a Sintů v Letech bude mít podobu lesa a maturita z matematiky nebude povinná
(zvítězil zdravý rozum, každý máme jiné vlohy). ČR se stala odpadkovým košem Evropy:
nekvalitní zboží z EU, haldy odpadků z Itálie a Německa. V Praze se sešli ministři obrany
V4 a ANO stouply volební preference na 33,7%, ale kvůli „čachrařům“ byla v Brně
organizace zrušena, založí novou. Dostane soukromá Smartwings státní podporu? Lesy ČR
zdevastovaly tzv. Moravskou Amazonii (soutok Moravy a Dyje), o její záchraně jednají
s ochranáři a vědci, hnutí Slušní lidé, známé z blokování divadelního představení naháčů,
protestovalo v Brně proti podpoře černošské komunity v USA a skandovalo „Čechy
Čechům“ namísto „Moravu Moravanům“. Vláda ČR se ohradila proti rezoluci EP o střetu
zájmů premiéra A. Babiše, kterou se EU vměšuje do vnitřních a politických záležitostí ČR
(stejně jako u kauz Polska s právním systémem či Maďarska s pravomocemi Orbána), unijní
koryta jsou europoslancům ČR bližší a milejší než zájmy lidí, kteří je volili. EU má dost
problémů ve Francii, Německu, Itálii aj. včetně nelegální imigrace, které není schopna
pořádně a natrvalo vyřešit a vymýšlí pseudo- či quasikauzy. Už aby skončila nebo czexit?
Stažení americké armády a NATO z Afghánistánu, dohoda prezidenta D. Trumpa
s Tálíbánem a státem má mnoho sporných bodů. Na Afghánistánu si vylámal zuby i SSSR,
je to 2. americký Vietnam. Asijský vir zaplavil USA, zvítězil zdravý rozum a zavedeny
roušky, ale konec koronavirové epidemie v nedohlednu, enormní nárůst nezaměstnanosti.
USA stahovaly vojáky z BRD a Trump obvinil laboratoř ve Wu-chanu, prý manipulovala
s viry, žádal po Číně kompenzaci ekonomických ztrát a odmítl finančně podporovat WHO,
která pandemii nezvládla. Zdálo se, že se Čína z viru vykřesala a zdravotním materiálem i
šmejdy pomohla světu, ovládne ho ekonomicky a politicky? Otevřela Disneyland, svůj
k svému či panem et circenses, ale nákaza zpět, problém hygieny tržnic a stravování.
Americká SpaceX (E. Musk) vypustila úspěšně raketu Falcon 9 s lodí Crew Dagron a
protidrogová akce Orion V zabavila 50 t kokainu za desítky mld. Kč. Po smrti G. Floyda,
korektně Afroameričana (histor. ekvivalenty: černoch, negr, v antropologii negroidní rasa,
ne afroamerická), zasáhla velká města USA vlna teroru, násilí a rabování, která eskalovala;
nastoleny výjimečné stavy, po světě demonstrace proti rasismu, strhávání ikon americké
minulosti, Trump dle památkového zákona zakročí, sochy hlídá Národní garda. Svět se
zbláznil, strhávání pomníků, revize vlajek, omlouvání se za staleté zločiny kolonialismu. To
se mají omlouvat potomci Hunů, Avarů, Maďarů, Mongolů, osmanských Turků, kteří
devastovali svými nájezdy a okupovali Evropu? Ani Albánci drancující nedávno srbské
historické oblasti se Srbům neomluvili. K čemu vede novodobé přijímání různobarevných
imigrantů a usazování se často nevzdělavatelných a nevychovatelných nebílých občanů:
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demonstrují, rabují, vykrádají, devastují památky, terorizují majoritní občany, lidskou
většinu. Předvolební kampaň v Oklahomě zahájil D. Trump na poloprázdném stadiónu,
mladí „socsíťaři“ si rezervovali a blokovali místa, a vyšla kniha J. Boltona, k prezidentovi
nelichotivá.
Politický mág a šarlatán R.T. Erdogan operoval na území cizího státu (SZ Sýrie),
v Idlíbu chránil džihádisty proti armádě regulérního a Moskvou podporovaného syrského
prezidenta B. Asada, otevřel hranice imigrantům; davy se valily do Řecka, které se tvrdě
bránilo. Projevilo se odvěké nepřátelství Turků a Řeků (rozdělená Kréta): Ve středověku
terorizovali Osmani jihovýchodní a střední Evropu vojsky, teď pomocí imigrantů. Úmluva
Merkelové s baziliškem z Ankary byla k ničemu. Turecký vydřiduch by měl vrátit peníze
EU, které dostal za nevpuštění imigrantů do Evropy (měly se dát Frontexu na kvalitnější
ostrahu evropských hranic). Navyšování částky nepomůže, Evropa je Turkovým rukojmím.
Naštěstí zasáhl koronavir, imigranti táhli zpět do Turecka, které zápasilo s epidemií podobně
jako další asijské a africké země. Tiché májové oslavy konce II. světové války, jen
Bělorusové s vojenskou přehlídkou, Rusové až koncem června. Slovenská opozice pod
vedením OľaNO „šaša“ I. Matoviče sestavila po volbách novou vládu, dostala důvěru a dala
se na cestu očisty země od politických, ekonomických a kriminálních šmejdů; policie
pozavírala soudce spolupracující s Kočnerovým gangem, Z. Čaputová v Brně oslavila 100.
výročí přijetí Ústavy ČSR, SR bojovala úspěšně s virem, uzavřela-otevřela infikované
cikánské (korektně romské) osady, rozvolnila protivirová opatření, 3.6. navštívil Matovič
ČR a Babiše, P. Pellregrini odešel z Ficova Smeru a ve Vrútkách ubodal ve škole bývalý žák
učitele. Prezidentka Čaputová v karanténě, nesetkala se s Vystrčilem, jednal s Matovičem.
Izrael volil potřetí za rok, vyhrál Likud B. Netanjahua, druhý B. Ganc, koalice, zažehnány 4.
volby. V době koronavirové relativní klid zbraní, v Libanonu a Rusku protesty, cena a těžba
ropy klesala a stoupala (v ČR benzín nejlevnější od 2009), Saúdská Arábie benzín zlevnila,
ale zmrazila zaměstnancům měsíční státní příspěvek, 91 osob spjatých s Cosou Nostrou a
zneužívajících pandemii zatkli v Itálii, rozvolňování protikovidových opatření ve státech
EU, automobilky zahájily činnost, ekonomika klesla na 3,5% a nezaměstnanost vzrostla na
6,6% (výhledově prý až 11%), Řekové, Španělé, Italové a Američané (Florida) zaplavili
pláže, Indii postihly cyklóny Amphan a Nisarga, na Karáčí spadlo pákistánské dopravní
letadlo a v Německu se šířil koronavir v masokombinátech: dobrou chuť k německému a
polskému masu! Jižní Mexiko zasáhlo zemětřesení (†10), 1. kolo prezidentských voleb
v Polsku vyhrál A. Duda.
Už ve středověku v polovině 14. století za epidemie černé smrti, moru, který přišel
z Asie, byla karanténa (ital.původ ): lidé se izolovali, šlechta odjela na venkovské vily,
vyprávěla si příběhy, vznikl tak Boccacciův Dekameron. Italové se ale z historie nepoučili!
Žijeme v době epidemiologické, vir je horší než Atila, bič Boží. Rozmařilou a zpovykanou
římskou říši zničily nájezdy germánských kmenů, zhýčkanou Evropu, kterou od I. světové
války ničil rozšiřující se židobolševismus, dostal na kolena nový typ koronaviru. Místo
válečných kataklyzmat a španělské chřipky (asijský původ) nastala v 21. století ve stoletém
cyklu světová pohroma koronavirová. Ale nezoufejme, lidstvo se vždy ze všeho vykřesalo:
„Nemoc přijíždí na koni a odchází obvykle pěšky“ (Venit morbus eques, suevit abire pedes).
Přejme si, ať ten covid-19 se sv. Koronou či bez ní porazíme: „Čelte nemoci hned, když
přichází“ (Venienti occurrite morbo, Persius, Satiry 3,64) a „Lékárenské výrobky udělaly
v posledních letech ohromný skok. Hlavně na burze“ (Ch. Chevalier, Zvonokosy).
LCH
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