
Proč to vse? 
 
Ministr zdravotnictví vystoupil s téměř katastrofickým projevem 
a lidsky zlomen rezignovaně lamentoval nad svou bezmocností 
v boji s koronavirem. Neví, co dál, lidé prý opatření nedodržují, 
přijde katastrofa. 
Podle čísel, kterými nás úřady denně zásobují, se zdá, že se 
situace nelepší, ale je relativně daleko od vrcholu epidemie 
v listopadu. Proč tedy to poraženectví pana ministra? Prý tu 
máme děsivou, strašlivě nakažlivou britskou mutaci viru, která 
vše zhorší. Je prý zatím pouze někde, ale šíří se. 
Mutace je nový šlágr v permanentním zastrašování veřejnosti. 
Prý průběh nemoci nezhoršuje, ale až o 70% rychleji se šíří. 
Měli bychom být tedy svědky nové exploze covidu19 v Británii 
a západní Evropě, odkud prý mutace pochází. Ale nic 
podobného nám statistiky neříkají. Itálie i Rakousko rozvolňují, 
Německo má nově nakažených méně než ČR, která je prý znovu 
nejhorší v Evropě. I bez mutace. 
Pokud jde o chování lidí, je evidentní, že strašit je nelze 
donekonečna a obelhávat také ne. Dokud vláda a její odborníci 
přesvědčivě nevysvětlí nepochopitelné okolnosti a skutečnosti 
kolem nemoci covid19, nebudou lidé její politice a opatřením, 
která mají na jejich životy devastující dopad, věřit a dodržovat 
je. 
Tak například: Kde se virus vlastně vzal? Pokud byl již na 
podzim 2019 prokázán v Evropě, proč ho hledáme v Číně? 
Pokud vznikl v Číně a její vláda epidemii zatajila a zpočátku 
ignorovala, kvůli čemuž se prý virus rozšířil po světě, jak zní 
dosud oficiální verze příběhu, proč se daleko více nerozšířil 
v Čině samotné, ale zůstal omezen na město Wu-chan a 
provincii Chu-pej? Proč se ve světě logicky nešířil nejprve 
kolem letišť a přístavů, kam nejprve směřují cestující z Číny, ale 
explodoval v horských střediscích italských Dolomit? 



Jak se nový koronavirus vlastně šíří? Jak je možné, že nakažlivý 
je pouze někdo a někde? Jak je možné, že katastrofické rozměry 
má nákaza v nejbohatších vyspělých zemích, zatímco chudé 
země se slabým zdravotnictvím postihuje daleko méně? Věk 
nad 65 let a doprovodné závažné choroby nejsou dnes 
charakteristiky pouze bohatého Západu. Věk se prodloužil a 
civilizační nemoci se rozšířily všude na světě. Přesto nejsme 
konfrontování se zjevným výrazným zvýšením mortality 
v rozvojových zemích, kde dodržování hygienických standardů 
a epidemiologických a karanténních opatření je pouhou iluzí. 
Jak je to možné? 
Kde se vzal podivný celosvětový přístup zdravotnických orgánů 
k nové nemoci, že se za nemoc označila přítomnost viru v těle a 
nikoliv klinické příznaky onemocnění člověka, jak tomu bylo 
dosud? Proč se veškeré úsilí vlád a zdravotnické vědy zaměřilo 
na rychlý vývoj vakcín, nikoliv léků na propuknuvší covid19? 
Léčení tisíců skutečně vážně nemocných by bylo nepochybně 
daleko levnější a efektivnější než očkování miliard lidí a 
lockdowny devastující společnost i hospodářství. Pokud je 
vývoj nových vakcín příkladem úžasných schopností současné 
vědy, proč nebyl výzkum a obří finanční prostředky 
nasměrovány na vývoj léků, nota bene v situaci, kdy covid19 
vážně ohrožuje pouze mizivé procento obyvatel a dobře víme, 
že koronavirus nevymýtíme? 
Jak to, že lockdowny žádné výsledky nemají? Už není co zavřít, 
a virus se stále šíří. Náš první lockdown loni na jaře byl úspěšný 
pouze proto, že virus u nás prakticky nebyl, ale zato karanténa 
dokázala zdevastovat celou ekonomiku na dlouho dopředu. Není 
čas změnit přístup a léč it skutečně nemocné místo zdecimování 
celé zdravé společnosti? 
Proč vláda od počátku straší veřejnost, manipuluje s daty, zavádí 
opatření, která jsou zjevně nesmyslná a pak je stejně nelogicky 



mění? Vždy v minulosti se vlády v případě přírodní katastrofy 
snažily bránit panice, dnes jí samy vyvolávají a šíří. Proč? 
Jak to, že i naší vládě nezáleží na veřejných financích, 
nesmyslně rozhazuje a vytváří obří schodky? Kromě válečného 
stavu se žádná vláda v minulosti ke státním financím takto 
lehkomyslně nechovala. Proč? Jaké z toho vidí východisko? Co 
nás občany v budoucnu za takové situace čeká? 
Ptát se můžeme do nekonečna. Otázky na zjevné nesmysly, 
které se občanům oficiálně tvrdí, visí od počátku ve vzduchu. 
Nikdo na ně neodpovídá, diskuse se nevede, kritický tazatel je 
dnes nepřítel, dezinformátor, šiřitel fake news a měl by být 
postižen alespoň profesně a existenčně, když ne přímo trestně, 
jak se připravuje v našem sousedství. 
Čeští občané nejsou ovce, obelhávat je a manipulovat s nimi 
nelze donekonečna. Ministr zdravotnictví přesvědčivě ukázal, 
do jakého zoufalství a rezignace tato politika vede. 
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