Dali jsme to či nedali, aneb co nám koronavir vzal, co dal
(červenec – srpen – září 2020)
Tak nám začal čas prázdnin, dovolených, pokračování koronavirového „volna“.
Vesměs bez roušek, jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v pražském metru a
v zamořených regionech. Neukáznění ignoranti roušky nenosili, kde byly povinné. Vir
se podepsal na červencových oslavách svátku sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a M.
J. Husa (i zářijových sv. Václava v Mladé Boleslavi), nejtragičtější víkend v roce pro
motoristy: 16 mrtvých, opilci a feťáci bouračky přežili, zabavit auta, sebrat řidičáky.
Železnice: srážky, zdemolované vozy, mrtví, ranění, selhal lidský faktor, máme se bát
cestovat? Hranice v EU uvolněny, dovolené v cizině, letní tábory, zamořeny přímořské
(na pláže, na pláže, tam se covid ukáže) a horské rekreační oblasti, koronavir putoval s
rekreanty tam i zpět. Po ČR se šířila nákaza v ohniscích, počet nakažených prudce
stoupal, postiženy domovy seniorů, podniky (rizikoví gastarbeitři), karantény, povolána
armáda, MS kraj ve „výjimečném“ stavu, zrušeny hromadné akce, partikulární zájmy
umělc proti opatřením KHS v Ostravě, že „ve válkách i epidemiích mlčí Musy“, jim nic
neříká. V pražském nočním klubu Techtle Mechtle 1 nakazila 165 osob, život není jen
„velkej mejdan“: Netušila jsem, pane doktore, že z techtlí s mechtlemi může být covid19? A 116 VŠ studentů se nakazilo na adaptačních kurzech u Máchova jezera. Vir řádil
v mladší, neukázněné věkové kategorii (puberťák z ulice: „Jsem mladej, přežiju raději
horečku, než beďáry na ksichtu z roušky.“).
Nová vlna covidu, horší než první! Vir znovu zaplavil ČR, o světě ani nemluvě.
Nová strategie: chytrá karanténa, zvýšené testování, čtyřbarevný semafor podle stupně
zamoření, eRouška. Epidemiologové předvídali, že vir s námi ještě neskončil, jen
nedočkaví lidé a politici podléhající volání davu a honící volební hlasy vše uspěchali.
Není divu, že ostravský epidemiolog doc. R. Maďar, jenž v 1. vlně preferoval pomalé
rozvolňování karanténních opatření a po návratu epidemie opětné zavedení roušek od
září, byl v pracovní skupině MZ šikanován, a proto ukončil své působení, „nemá to
zapotřebí“. Věru, nemá, Pražáci a politici zase rozuměli všemu! A to lékaři netušili, zda
bude dost vakcín proti chřipce a nemocnice navyšovaly kapacity pro případ nové vlny
epidemie. 1.9. začal nový školní rok plný Plagovy „ohleduplnosti“, ale ca 20 škol pro
koronavir neotevřelo. Znovu povinné roušky: MHD, vlaky, taxi, úřady, zdravotnická a
sociální zařízení, karanténa zkrácena z 14 na 10 dní. Nakažena hlavní hygienička J.
Rážová, v preventivní karanténě 1/3 vlády, K. Havlíček, A. Vojtěch, J. Maláčová, T.
Petříček: negativní. Praha v nakažených vedla, zpřísnila antikoronavirová opatření,
PHS nápor nakažených a testu chtivých nezvládala, výpomoc z KHS. Dovolenkáři,
baroví a hospodští pařmeni zamořili ČR koronavirem, nekázeň lidí: nenosí roušky,
jednorázové xkrát. Denní počet nakažených rapidně rostl (1000, 2000, 3000), roušky se
vrátily všude, omezeny sportovní a kulturní akce, otvírací doba barů a restaurací (do
24). Došlo na slova R. Maďara: roušky ve vnitřních prostorách, i ve školách, a nemělo
se čekat, až se situace zhorší. R. Prymula predikoval nárůst nakažených (6-8 tis.),
propagoval samotestování, neboť KHS a laboratoře nestíhaly. WHO 1. vlnu epidemie
zaspala, ale kritizovala ČR (zvládlo ji nejlépe) kvůli trasování; to pokračuje, navrženo
„sebetrasování“ („sebereportování“). A. Babiš, A. Vojtěch, J. Hamáček apelovali na lid,
aby se choval zodpovědně, pro osoby nad 60 let zdarma předvolební balíček (respirátor
a 5 roušek). Jak dodržel distributor Česká pošta hygienu (SÚKL ji obvinil) a GDPR?
Opozice žádala aktivaci Ústředního krizového štábu, v září častovala vládu za pozdní
opatření, předtím řvala proti rouškám. Už nás nechtěli nejen Slovinci, Britové, Maďaři,
ale i Němci, Belgičané, Dánové, Švýcaři, Slováci, Kypřané, Nizozemci, Řekové,
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Rakušané, Finové i Irové. Akce Kulový blesk: 21.9. ministr zdravotnictví a „otloukánek
Babiše“ A. Vojtěch „byl rezignován“ a 22.9. ho nahradil epidemiolog R. Prymula,
osvědčený v 1. vlně epidemie. Premiér A. Babiš Vojtěchovi poděkoval (1. vlnu zvládl)
a večer promluvil k národu: dodržovat hygienická opatření 3R (rouška, ruce, rozestup),
uznal, že podcenil letní období. STAN navrhl 4R (+rozum). Ano, není nad zdravý
selský rozum! Obnovení ÚKŠ v čele s ministrem vnitra J. Hamáčkem (ČSSD), další
restrikce: bary, restaurace, hospody do 22 hod. (14 dní), sportovní akce venku do 2000
osob, 1000 uvnitř, VŠ distanční výuka. 30.9. se jednalo o obnovení nouzového stavu.
Covid zůstává na plicích, napadá neurologický systém, mozek (změny chování,
dezorientace, agrese).
Hurá do dluhů: parlament schválil schodek státního rozpočtu 500 mld. Kč,
deficit nezmenší ani tříleté zvyšování spotřební daně na cigarety. „Nezaměstnanost
snížil program Antivirus“, nechala se začátkem července slyšet ministryně J. Maláčová,
neskončil srpnem, ale prodloužen, kurzarbeit nepřipraven včas. Kauzu předražených IT
systémů Maláčová nevyřešila, navrhla „volební“ příspěvek důchodcům 6 tis. Kč, podle
opozice populistický, dostanou 5, rozpočet 702 miliard získá MPSV zmrazením platu
ústavních činitelů a bila se za 80% krizové ošetřovné při zavřených třídách, školách i
pro rodiče starších dětí, vláda se nedohodla o jeho změně. V resortu MPSV i jinde
pracují na VŠ místech lidé s falešnými VŠ diplomy a tituly; někteří graduovaní jsou na
pozicích, které nejsou adekvátní zaměření jejich VŠ vzdělání; hlavní je, v které jsou
partaji. Kontroluje státní správa (personalisté) při přijímání zaměstnanců jejich
diplomy, kvalifikaci? Kolik už tam bylo opisovačů diplomek! Musel přijít covid-19,
aby politici pochopili, že je třeba více investovat a je nutno podporovat zemědělce,
abychom nebyli odkázáni na dovoz ovoce, zeleniny. Staříci ve Sněmovně končí: spící
kníže a čestný předseda TOP 09 K. Schwarzenberg už nebude kandidovat, cítí se starý,
ani Kalousek o tom neuvažuje, ale z politiky prý neodchází. Kdo by politického
tlučhubu nahradil? I když jeho rétoriku převzala M. Pekarová Adamová. Nový ústavní
zákon o právu bránit sebe a jiné se zbraní za zákonem stanovených podmínek získal
podporu parlamentu; ať žijí špelci-ostrostřelci a bodří kovbojové (ne z českého kov,
nýbrž z anglického cow). Generál P. Pavel rozjel prezidentskou (?) kampaň iniciativou
„Spolu silnější“, s níž bude putovat po ČR, které zasáhly silné bouřky. České, moravské
a slezské památky navštívil rekordní počet zájemců, finanční výpadek to nenahradí. Na
preferování movitých cizinců s plnými šrajtoflemi a arogantní chování k domácím
doplatili pražští podnikatelé, dobře jim tak! V ČR se rozbujely neřády: na horách řádí
neukáznění turisté (nepovolené vstupy, odpadky), sběrači plundrují a likvidují borůvčí,
vodáci ničí řeky, čtyřkolkáři a cyklokrosaři devastují krajinu, kterou hyzdí černé stavby
a (elektro)cyklistům a koloběžkářům nikdo nevysvětlil, že dvoustopá vozidla nepatří na
chodník a do zón pro pěší. Nějak se ty nešvary rozmohly!
A. Babiš bojoval na 2 frontách, na summitu EU za peníze z eurofondu obnovy
ekonomiky a za svůj i nesvůj Agrofert. Premiér byl úspěšný, ČR bude v letech 20212027 čerpat ca 962 mld. Kč. Praha zduhovatěla Prague Pride, pochod se nekonal.
V paneláku v Bohumíně zblbli redbullem, skákali z 11. patra; rodinný žhář ve vazbě a
uhořela i seniorka v Domově v Mšeně. Už hořela, když jsem si do ní lehal R. Fulgham).
Podívanou na noční obloze sehrály meteory Perseid, „padající hvězdy“ přání neplní,
epidemie neskončila. Diskuse o zrušení superhrubé mzdy, 15% daň pro nižší, 19% pro
vyšší příjmy. Kauzy Nečase a spol. šly před odvolací soud, soudy kolem sportovních
dotací tria Jansta, Pelta, Kratochvílová (přítelkyně exministryně školství K. Valachové).
Koronavir opět ve sněmovně (K. Šlechtová) a prezident M. Zeman byl v ÚVN
operován se zlomenou pravici, politický Titán dostal do ní titan. Na zdraví mu připijme
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pivní pálenkou, vyrobenou Prazdrojem a likérkou L´Or z piva neprodaného kvůli
epidemii, které by muselo být zlikvidováno. Předseda senátu M. Vystrčil vystrčil nos
z ČR a odletěl s doprovodem na Tchaj-wan, promluvil tam v parlamentu, na univerzitě
a novému „Tchajwanci“ (J. F. Kennedyho s Ich bin Berliner nedorostl) dali medaili za
parlamentní diplomacii. Porušil zásadu jedné Číny, prý „zaplatí vysokou cenu“,
vzkázali Číňané. Vystrčilovi cestu nedoporučovali, prezident M. Zeman ji nazval
„klukovskou provokací“, nezval ho na porady ústavních činitelů a nevyznamená †J.
Kuberu (vdova to stejně odmítla). Byla cesta na Tchaj-wan přínosem nebo politickým a
ekonomickým debaklem? Čína odřekla zakázky klavírů a pianin firmy Petrof, koupí je
podnikatel K. Komárek (KKCG) jako výraz národní hrdosti pro české školy. Premiér A.
Babiš se zúčastnil setkání V4 s rakouským a summitu V4 v Lublinu: na programu
covid-19, migrace, Bělorusko a jednalo se o odvolání předsedy ÚOHS P. Rafaje za
kauzu mýto. Začala nám volební kampaň do krajských zastupitelstev a senátu, pořád
stejný scénář: volební programy vychvalují, co všechno partaje udělaly, splnily,
slibování slibů, které nesplní. Moravské zemské hnutí má ve volebním programu
vytyčení moravské hranice na silnicích a připojení Dačicka ke Kraji Vysočina a strana
Moravané zrušení krajů (malé, nefunkční); není nad historické země jako jinde v EU. A
jak volili do senátu a krajů karantenáři? 30.9. izolovaně z auta (drive-in) na
specmístech a do specboxů. J. Foldyna, bývalý člen ČSSD, zakotvil v SPD a předseda
milionchvilkařů M. Minář rezignoval a zamířil do politiky.
Svět tloustne a my s ním, americká fast-foodová subkultura zničila Čechům,
Moravanům, Slezanům a jiným národům zdraví. Ekologičtí aktivisté obsadili rypadlo
na Mostecku, v Jeseníkách odstranili nepůvodní borovici kleč a firma Bohemia Sekt
„ze z Plzně“ spolkla známe moravské značky Chateaux Bzenec, Habánské sklepy
(Čejč), Víno Mikulov a Vinařství Pavlov. Zdraží teplo? Pražskou teplárenskou koupila
francouzská Veolia, která už zdražila vodu (prodej už vyšetřují). Zlevní elektřina a
plyn. VŠ v Olomouci a Praze vyvinuli screeningové rychlotesty a sady pro diagnostiku
koronaviru, vědci z FÚ AVČR navrhli a zdokonalili na jeho odhalení biosenzor. Jistě je
AV, „glorifikovaný starobinec“ (J. Masaryk), vyznamená; zachránce mezinárodního
takřka stoletého oborového časopisu místo ocenění bezdůvodně vyhnala.
Rehabilitovala osmašedesátníky. A kdy bude rehabilitovat poškozené po roce 1989,
z nichž mnozí šikanovaní se zničeným zdravím a nízkými platy pobírají směšně nízké
důchody? Výbuch skladu vyřazené munice v Bílině (město o něm nevědělo) vyšetřoval
GIBS, byla zrušena daň z nabytí nemovitostí a česká rodina pašovala ze zahraničí drahé
kovy (pruty Au a Ag) v hodnotě 700 tis. eur (18,7 mil. Kč). Profily českých i
zahraničních prominentů a zájmových osob shromažďovala čínská firma Zhenhua Data
Technology a na letišti v Ostravě-Mošnově proběhly Dny NATO, bez diváků. Tuny ryb
(ca 32) přišly v Bečvě vniveč, kyanidy, ryby hynuly i v Horním Jiřetíně.
V tajnosti zemřel „kůl v plotě“ M. Jakeš, mecenášce M. Mládkové hořelo
v Museu Kampa za 13 mil. Kč (stát soukromnici hradil škody), v Brně se polámal orloj
s koulemi a na beskydských Pustevnách po rekonstrukci otevřeli vyhořelou chatu
Libušín, dílo architekta D. Jurkoviče. V Národním muzeu v Praze byla zahájena
exkluzivní výstava „Sluneční králové“ o období Staré říše v Egyptě, pěvecký sbor ND
skončil v karanténě, kardinál D. Duka požehnal BIS a její prapor a zemřela filmová
legenda, režisér J. Menzel (82, Ostře sledované vlaky, Oscar 1967), rozloučení
v Rudolfinu bez velkých věnců a s vlastním perem, pohřební cirkus à la Gott se
nekonal. Do věčných světů odešel i astronom L. Perek (101). A nejsou prodeje
fotbalistů (přes 700 mil. Kč za P. Schicka) a jiných sportovců za enormní ceny obchod
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s bílým masem? A jaké měla ČR k 30.9. koronavirové skóre: 68919 nakažených (svět:
přes 33 mil.), 655 zemřelo (svět: přes 1 mil.). Hurá do podzimního chřipkového kola!
Japonský ostrov Kjúšú, jižní Korea, USA i Řecko bojovaly s bouřemi, hurikány,
záplavami a požáry a turisté se do obvyklých plážových destinací nijak nehnali, přes
antivirová opatření hotely zely prázdnotou či zavíraly. Naopak, vir se šířil, druhé kolo
covidu-19 kosilo svět, Izrael začal novou vlnu („první vyhrání z kapsy vyhání“), všude
v Evropě i světě přituhuje, země revokovaly antivirová (i tvrdá) opatření. V Americe
epidemie nemá konce, prezident USA D. Trump, odpůrce roušek si ji už nasadil,
povinné i ve Sněmovně reprezentantů. Proběhl sjezd demokratů nominující J. Bidena a
republikánů podporujících na post prezidenta opět D. Trumpa a jejich první
předvolební televizní debata v Clevelandu, konfrontační. Protikoronavirová opatření
v Evropě se vrátila, s virem bojovala opět Austrálie, o Asii a Africe, kde vir předstihla
žravá sarančata, ani nemluvě. Když neumí čelit covidu „náš vzor“Amerika, nedokáže
to ani EU, rozdílné zájmy států. ČR navštívil ministr zahraničí USA M. Pompeo, setkal
se s prezidentem M. Zemanem, premiérem A. Babišem a navštívil i Slovinsko,
Rakousko a Polsko, kde vyhrál prezidentské volby opět A. Duda (účast 70%):
konzervatismus, svatá rodina, posílení vztahů s ČR. Strana Právo a spravedlnost chce
vykázat z Polska média v cizím vlastnictví vměšující se do interních záležitostí země.
V Bělorusku v čele opět A. Lukašenko, politická konkurentka emigrovala do Litvy, boj
s opozicí, demonstrace, zatýkání, oponenti režimu zavíráni a vyváženi za hranice. EU,
NATO i český parlament vládní akce odsoudily a zpochybnily volby, Lukašenko se
bránil zuby nehty s Ruskem v zádech. To varovalo USA a EU před zásahy v Minsku,
prý si to Bělorusko vyřeší samo. Jen aby to nebyla druhá Jugoslávie! Exprezident A.
Kiska ze zdravotních důvodů skončil s politikou, Slováci varovali před návštěvou
koronavirové Prahy a byli rozhořčeni osvobozením M. Kočnera a A. Zsuzsové v kauze
Kuciak. Maďaři zcela uzavřeli hranice a Orbán žádal rezignaci místopředsedkyně EK
V. Jourové: svými výroky pošpinila Maďary, prý je tam ohrožena demokracie (i
v Polsku); předsedkyně von Leynová ji podpořila. Miliardáři chtěli zvýšit své daně,
budou prý peníze na boj s koronavirem. Ve Francii stálo TGV a začal soud s atentátníky
na Charlie Hebdo, Bulhaři demonstrovali a žádali hlavu premiéra B. Borisova, na
řeckém Lesbu hořel uprchlický tábor a japonského premiéra Š. Abe nahradil J. Šuga.
Byzantský křesťanský chrám Svatou Sofii (Hagia Sofia) v Istanbulu (Konstantinopol)
Turci opět zhanobili: ne muzeum, ale muslimská mešita, rozhodl prezident R.T.
Erdogan; paranoik se převtělil do sultána Mehmeda II. Dobyvatele. Rozpínavost islámu
nebere konce a orientální despocie nikdo nezdemokratizuje. Eskalovalo napětí ve
východním Středomoří: turecké lodě „válčily“ s řeckými kvůli těžbě zemního plynu,
ropy. Alžírští džihádisté připravili útok v Katalánsku, zmařen; Katalánci se bili za
Konstantinopol už v roce 1453. „Domestikace“ jinokulturních imigrantů v Evropě není
řešení; nemožná, mladá generace se bouří proti místnímu establishmentu. Úspěšné
nebyly ani české snahy o asimilaci cikánů (korekt. Romů) a nezachrání to ani Knorr
zrušením cikánské omáčky, ani změna Uncle Ben´s na Ben´s original a odstranění
obrázku černocha z obalu rýže. Začal soumrak malých evropských národů, zaplavují je
neadaptabilní imigranti různých etnik a náboženství (Afričané, Asiati, Arabové,
Rusové, Ukrajinci…). Ještě, že USA vetovaly v RB OSN rezoluci o začleňování
islámských radikálů do společnosti. Který multikulturní blb to vymyslel?
A „kopni do tý bedny“ a whisky Johnnie Walker poteče v salónu i z kartónu.
V Nantes hořela po Paříži druhá francouzská gotická katedrála (dobrovolničil uprchlík,
islamista z Rwandy), arabské Emiráty vyslaly sondu na Mars a v Janově otevřeli nový
most. Postavila ho stejná firma jako k zemi lehlý předchozí, spadne či nespadne?
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V jižní Kalifornii rozsáhle hořelo a v Bejrútu vybuchly sklady dusičnanu amonného
(ledku) a pyrotechniky a srovnaly půl města se zemí (†190 lidí), protesty proti vládě,
demise. Rusko vyvinulo vakcínu proto covidu-19 Sputnik 5, začalo očkovat a
dokončilo zkoušky druhé, podle kliniky Charité v Berlíně byl opozičník A. Navalnyj
otráven novičokem (nařkl V. Putina), v září uzdraven, chtěl nazpět do Ruska. Izrael
zastavil plán na obsazování palestinského území a pod egidou USA uzavřel dohodu
s SAE a Bahrajnem. A na Filipínách řádili islámští teroristé, běsnili také v tuniské Súse
(fr.Sousse) a během rasistické potyčky mladých v Birminghamu vraždil útočník nožem.
Velitel armády bosenských Srbů R. Mladić, odsouzený v Haagu spolu s R.
Karadžićem a M. Krajišnikem za genocidu na doživotí, u odvolacího soudu a v Bosně
zadrželi 9 Srbů podezřelých z genocidy. Protože Srbsko neleze orgánům EU „do riti“,
v Haagu stíhali a (od)soudili zejména Srby, provinilé albánské nacionalistické velitele
nehonili (až v září zatkli v Kosovu na žádost prokuratury bývalého velitele Kosovské
osvobozenecké armády (UÇK) Salika Mustafu, jak uvedl zvláštní tribunál v Haagu pro
válečné zločiny v Kosovu), a nestíhali ani ty, co bývalou Jugoslávii bombardovali.
Z odsouzených Srbů se stanou národní hrdinové, mučedníci národa, proces heroizace je
nasnadě. V Británii žádné 5G od firmy Huawei, ale od Nokie, britští aktivisté brojili
proti zkresleným informacím o ekologických a klimatických problémech a vědci
objevili u Venuše fosfan. Kancléřka A. Merkel(ová) u příležitosti 70. výročí založení
německé Ústřední rady Židů vyzdvihla jejich zásluhy o stát (trauma z holokaustu),
chtěla omezit shromažďování a chlastání a U. von der Leyen(ová) chtěla společná
pravidla pro zdravotnictví EU: to to bude vypadat, kvalitní české zdravotnictví půjde do
háje. V Kalábrii proběhl zátah na mafii: drogy, zbraně, praní špinavých peněz, ty praly i
známé světové banky jako Deutsche Bank, doživotí pro libanonské islámské teroristy
(Hizballáh) z Burgasu a ředitelka židovské školy M. Leifer(ová) obviněná v Melbourne
za znásilnění 74 studentek uprchla do Izraele, vyhostil ji a vydal zpět, Metropolitní
opera v New Yorku zrušila příští sezónu a nebude ani karneval v Riu. EK zplodila
návrh azylového a migračního zákona (1000 str.): povinné přijímání migrantů nebo
repatriace na vlastní náklady země (V4 proti). A. Babiš jednal s von der Leyen(ovou):
covid, rozpočet EU, migrace: boj proti pašerákům, zabránit příchodu ilegálních
migrantů, nedostanou-li azyl, vrátit, odmítl relokaci, hot-spoty mimo Evropu, ČR
nebude přijímat ani repatriovat migranty. Nebýt Babiše, máme plnou zemi imigrantů,
neb příznivce mají v obou komorách parlamentu i v akademických kruzích! Křesťanští
Arméni a muslimští Ázerbajdžánci, za jedněmi Rusko, za druhými Turci s Erdoganem,
válčili a prali se o Náhorní Karabach a v USA (Philadelphia) byl na 7 let odsouzen Rus
Nikulin zadržený v ČR za hackerství a zcizení internetových dat.
Závěrem jeden dotaz pro jazykový koutek doc. Olivy: Proč je ministr (m.) a
ministryně (f.) a není ministr a ministra, když je magistr (m.) a magistra (f.) a není
magistr a magistrině? A něco moudra: „Já vidím jedno z největších nebezpečí Evropy
v příbuznosti Rusů a Němců. Němci jsou evropští Asiati. Mají sklon k mysticismu a
obdiv pro čingischánství. Tohle je vždycky přivede k Rusům. To jsme viděli v první
válce a pak zas, když Ribbentrop smíchal ten svůj Rheinwien s Molotovovou vodkou.
Příšerný nápoj. A nic bych se nedivil, kdyby nám ho jednoho dne servírovali znovu.“ (J.
Masaryk)
LCH
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