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Babiš: Lidé musí být odpovědní, jinak to u nás skončí jako 

v Itálii 
7.3.2020  13:02 

Jan Rovenský 

 FacebookTwitter 

„Za každou cenu musíme zabránit tomu, aby se u nás ta 

nemoc masově rozšířila,” říká k epidemii koronaviru 

v rozhovoru pro Právo premiér Andrej Babiš. 

Premiér Andrej Babiš Foto: Jan Handrejch, Právo 

Pane premiére, v pátek skokově přibyly nové případy nakaţených koronavirem. 

Domů se bude vracet další vlna lidí, kteří byli na jarních prázdninách v severní 

Itálii. Jak váţná je situace? 

Situace v Itálii se vyvíjí dramaticky, ve čtvrtek za jediný den měli nárůst o 769 nových 

případů, coţ bylo nejvíc na světě, víc neţ v Číně, Jiţní Koreji či Íránu. V pátek ráno jsme proto 

nejdřív vyhodnotili s předním epidemiologem a náměstkem ministra zdravotnictví Romanem 

Prymulou situaci a shodli jsme se, ţe musíme české občany vracející se z Itálie vyzvat, aby 

zůstali v domácí karanténě. 

Po návratu domů musí tito lidé kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a ten jim 

vystaví elektronickou neschopenku. Kdo ji nebude chtít a dohodne se se svým 

zaměstnavatelem na home office, ještě lepší. Určitě je potřeba hledat řešení, aby zaměstnanci 

nepřišli o mzdy. 

Je to nezbytná prevence, abychom udělali maximum proti nekontrolovanému šíření nákazy v 

České republice. Ostatně i veškeré případy u nás měly původ v Itálii. Zároveň ţádám i 

provozovatele hotelů a recepční, aby se aktivně ptali, odkud jejich hosté přicházejí a kde byli. 

Musíme najít způsob komunikace s Airbnb, aby se starali o to, komu vlastně ty byty 

pronajímají. 

Při porušení pravidel karantény hrozí pokuta aţ tři miliony. Má vůbec stát 

kapacitu kontrolovat stovky lidí v karanténě? Co kdyţ to lidé budou ignorovat? 
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Vţdyť je to v jejich zájmu, aby byli odpovědní, paneboţe. Vidíme, jak počet nakaţených roste, 

a kdyţ se objeví nový případ, tak musíme trasovat kontakty. Lidé by se neměli chovat 

nezodpovědně jako praktický lékař z Prahy, který dokonce šel ordinovat. 

Ten za dva dny vyšetřil stovku lidí. Jsme ještě schopni dohledávat všechny 

kontakty nemocných? 

Musíme je dohledat. Nesmíme dopustit, aby se u nás stalo to, co v Itálii, kdyţ se nákaza 

rozšířila z nemocnic. To by bylo velmi špatné. 

V sousedních zemích se zavírají školy, úřady, restaurace, ruší se masové akce. U 

nás světový pohár v biatlonu na Vysočině probíhá bez diváků. S jakými dalšími 

omezeními počítáte, pokud počet nakaţených poroste? Zakáţe se třeba fotbal? 

Nás nic takového zatím nečeká, protoţe jsme schopni dohledat kontakty na nakaţené. A 

šlapeme pořádně na brzdu, jak vidíte, abychom podchytili případné další nakaţené. 

Biatlon jsme vyhodnotili jako megaakci se zahraniční účastí a nechtěli jsme se dostat do 

situace jako v SRN, kdy se na závodě v italské Anterselvě nakazil jeden Němec a pak jezdil po 

celé zemi a infikoval další lidi. 

 

Takţe si myslím, ţe to Bezpečnostní rada státu vyhodnotila správně. Ale především to bylo po 

doporučení hlavní hygieničky Gottvaldové a hlavně člověka, který tomu rozumí a jeho slovo je 

pro mě hlavní, coţ je pan Prymula. 

Snaţíme se, jak to jen jde, aby se ta nákaza u nás nerozšířila tak, jako tomu je v jiných zemích. 

Proto znova vyzývám všechny, aby byli odpovědní, protoţe v tomto jsme na jedné lodi, včetně 

opozice a médií. 

Jsme ale připraveni na stovky nemocných? 

Ano, jsme připraveni. A aţ nastane ta situace, tak budeme reagovat. Koronavirus řešíme 24 

hodin denně, upravili jsme systém odběrů vzorků, informace máme hned ráno, s ministrem 

zdravotnictví Vojtěchem jsem stále ve spojení, setkáváme se s hejtmany, koordinujeme se i v 

rámci V4. 

Děláme všechno pro to, aby to vaše „co kdyby“ nenastalo. A pokud budeme mít pocit 

zásadního ohroţení, pak budeme muset vyhlásit stav nouze. Zatím to tak ale nevidím. 

Ministru Vojtěchovi se nelíbilo, ţe si ţena, která měla podezření na infekci, 

nechala soukromě udělat test na koronavirus, kdyţ ji stát předtím odmítl. V čem 

je problém, kdyţ jsou lidé ochotni si testy zaplatit? 



Předpokládám, ţe se to stalo proto, ţe hygienická stanice to podle popsaných symptomů 

vyhodnotila tak, ţe nejde o problém. V tuto chvíli je zaveden nový algoritmus, který umoţňuje 

testování i osob mimo původní ohlášená ohniska na základě doporučení hygieniků. 

Pokud je někdo vyhodnocen jako nerizikový, a přesto má zájem být otestován, bude mu to v 

soukromých laboratořích umoţněno. Samozřejmě ţe se učíme za pochodu, ţe nikdo není 

dokonalý a ţe občas děláme chyby. Ale na základě těch chyb se dokáţeme poučit a rychle 

přijímat potřebná opatření. Proto jsme třeba zakázali přímé lety ze severní Itálie. 

Podle ODS to je zbytečné, protoţe jsme tím ztratili informace, kde se který 

cestující pohyboval. Pomůţe takové opatření, není jen naoko? 

Českou republiku kaţdoročně navštíví 400 tisíc italských turistů, z toho 380 tisíc z nich 

letecky, většina přímými lety. Ostatně po nás totéţ udělalo Švédsko a Rakousko. 

Izrael například zakázal přílety zahraničních turistů z vybraných zemí. Kdyby politici ODS 

raději nařídili domácí karanténu sami sobě a 14 dní mlčeli, udělali by mnohem lépe. Nezlobte 

se na mě, ale stále je lepší zakázat přímé lety neţ stát u letadla a něco měřit. 

 

Vojtěch se omluvil lékařce, měl prý špatné informaceDomácí 

 

Dobře víte, ţe virus mohou přenášet lidé, kteří ţádnou teplotu nemají. A opakuji, za kaţdou 

cenu chceme zabránit tomu, aby se u nás ta nemoc masově rozšiřovala. Pokud budeme mít 

pocit, ţe v okolních státech je nekontrolovaná nákaza, tak se moţná zachováme stejně jako 

Izrael, protoţe zdraví našich lidí je nejvyšší priorita. 

Výrobci nestíhají vyrábět roušky a respirátory. Dáte ruku do ohně za to, ţe naše 

nemocnice a lékaři budou mít dost ochranných pomůcek? 

Pamatujete si, kdyţ jsem byl kritizován jako monstrum, ţe jsem nechtěl uvolnit ze zásob 

Státních hmotných rezerv roušky a respirátory pro Čínu? Dobře jsem věděl, co se můţe stát. 

Roušky a respirátory potřebují především naši lékaři, zubaři, sestry a lékárníci. 

Proto jsme se rozhodli nákupy centralizovat, musíme si udělat celkový přehled o zásobách a 

soustředit se na to, aby naši lékaři ochranných pomůcek měli dost. Proto jsme také rozhodli o 

zastropování cen roušek a respirátorů a zakázali jsme vývoz dezinfekce. 

Chceme lidi ochránit před panikou a šmejdy, kteří si chtějí na tom vydělat. Není důvod, aby 

lidé panikařili, a v tuto chvíli roušky a respirátory hlavně potřebují naši zdravotníci. 

Splníte slib, pokud jde o růst platů a důchodů navzdory ekonomickým dopadům 

koronaviru? Podle ekonomů letošní rozpočet můţe mít mnohem větší schodek 
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neţ plánovaných 40 miliard a růst HDP můţe být i o procento niţší proti 

očekávání. 

Na tu otázku teď nemám odpověď. Samozřejmě ţe koronavirus bude mít obrovské dopady, 

především na evropské státy. Uţ dnes je pociťují přepravci i cestovní kanceláře. 

Rozpočet na letošní rok máme schválený, podle něj se řídíme, a jak to bude vypadat s 

rozpočtem na rok 2021, teprve uvidíme. Samozřejmě ţe budeme muset řešit i ekonomické 

dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich lidí. 

Na řecko-tureckých hranicích dochází k násilným střetům mezi řeckou armádou 

a tisíci migranty, kteří se snaţí dostat do Evropy. ČR slíbila hlavně materiální 

pomoc, bude to stačit? 

Kdyţ V4 před pár lety říkala, ţe máme zavřít vnější hranice EU, tak jsme byli za nelidi. Takţe 

jsem rád, ţe se i ostatní země a Brusel probudily a nyní nám dávají za pravdu, ţe proti 

nelegální migraci se musí bojovat a chránit vnější evropskou hranici. 

Od roku 2015 dostalo Řecko 2,35 miliardy eur na boj proti nelegální migraci a zajištění 

hranic, to je obrovský balík peněz. A Česká republika jim teď zase konkrétně pomáhá. 

Posíláme Řecku milion eur a humanitární pomoc v hodnotě 2,5 milionu korun. Stejně jako 

Slovensko a Polsko posíláme do Řecka prozatím osm našich policistů. 

Vlastizrádci europoslanci Zdechovský a Peksa, pomatená německá 

europoslankyně Hohlmeierová, bestie poslankyně Kovářová. Myslíte si, ţe 

premiér by měl častovat své politické protivníky veřejně takovými výrazy? Víte o 

tom, ţe těm lidem pak chodí výhrůţné dopisy? 

Samozřejmě ţe mě mrzí, kdyţ jim někdo vyhroţuje, sám to vím, jaké to je, protoţe mně a mé 

rodině vyhroţují téměř kaţdý den. 

Ale k těm konkrétním případům. Výraz bestie nebyl veřejný výrok, to ČT bez mého vědomí 

nahrála a odvysílala můj rozhovor s ministryní Schillerovou. 

 

 

Nemyslel jsem to zle, chtěl jsem tím říct, ţe paní Kovářová je urputná a má tah na branku. Je 

škoda, ţe taková nebyla, kdyţ dělala starostku v Chýni, mohla se postarat o výstavbu školy a 

školky. 

Paní Kovářovou mám rád a myslím si, ţe je jí pro STAN škoda. A jsem připraven se jí omluvit. 

Ale říkám, byl to soukromý rozhovor. Mnoho politiků mě opakovaně veřejně uráţí včetně 

pana Zdechovského a Peksy, ale zatím jsem to nechával bez komentáře. 
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A co vlastizrádci a totálně pomatená europoslankyně? 

Vlastizrada je silný výraz, za to jsem se omluvil, přesnější výraz jsou udavači. Pokud jde o 

paní europoslankyni, která nosí odznak Milionu chvilek, tak ta zemědělství opravdu 

nerozumí, coţ neříkám jen já, ale i Agrární komora. 

Ta kvůli jejím výrokům ţádá omluvu a ve svém dopise Evropskému parlamentu dokazuje, ţe 

jsou její závěry zmatené a chybné. Nic jiného jsem říct nechtěl. To jako nesmím být kritický, 

kdyţ konstatuji zásadní neznalost u europoslanců? 

Europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu vedeném Hohlmeierovou prý 

uţ nepochybují, ţe jste ve střetu zájmů, ţe své postavení zneuţíváte pro vlastní 

zájmy a v Česku kvůli vám panuje systémová kleptokracie. Příští týden bude 

europarlament hlasovat o rezoluci. Co uděláte v případě, ţe projde? 

To jste mě s tou kleptokracií pobavil. Co udělám, kdyţ přijmou rezoluci? Nic. V Evropském 

parlamentu, který ročně stojí dvě miliardy eur, jsou bohuţel čeští poslanci, kteří systematicky 

pracují proti zájmům ČR jako právě Zdechovský. 

Ten tuto křiţáckou výpravu, kam byli vybráni ti správní lidé, dlouho připravoval a 

koordinoval s jediným cílem – poškodit Babiše, a tím pádem Českou republiku. Co také čekat 

od člověka, který u nás zastupoval šmejdy, kteří okrádali lidi. 

 

Rakousko kvůli koronaviru zavede namátkové kontroly na italské hraniciEvropa 

 

Je to jen přenesení politiky z ČR do Bruselu, snaha odstranit premiéra a po Polsku a 

Maďarsku další útok na V4. Europoslankyně ODS Vrecionová dokonce veřejně lţe na 

tiskovce, kdyţ tvrdila, ţe jsem volal německé kancléřce Merkelové, aby paní Hohlmeierovou 

zkrotila. Úplný nesmysl. Opakuji, splnil jsem to, co po mě ţádal lex Babiš, a proto ţádný střet 

zájmů nemám a ani mít nemohu. 

Vaši oponenti naopak tvrdí, ţe váš střet zájmů je loţená věc i kvůli e-mailům, 

podle kterých vás měl Agrofert poţádat o posouzení obchodní nabídky, kterou 

holding dostal od jiné soukromé společnosti, a vy jste měl nechat vypracovat 

posudek vládním zaměstnancem. 

Na výmysly antibabišovského serveru Seznam Zprávy nemá smysl reagovat. To psal redaktor, 

který na základě údajných neznámých svědků dostal paní Jourovou nepřímo do vězení. A 

také v tomto případě je to sprostá leţ. 

Nikdy jsem za Agrofert nelobboval, ta firma nedostala ţádnou zakázku, k ţádnému obchodu 

nedošlo. E-mailů, které posílám úředníkům k vyřízení, dostávám stovky denně. Věc byla 

normálně podstoupena úředníkovi, který to napřímo vyřídil, a tím to i skončilo. 
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Vaše názory: 

Petr Čermák, Praha 1 

Dnes 15:48 
+28|-8 
Tentokrát musím dát Babišovi za pravdu, jak s vývozem zdravotnických pomůcek/sám jsem byl pro 
pomoc do Číny jak z humanitárních důvodů, tak aby se podařilo zastavit virus tam a nedostal se do 
Evropy/,tak s opatřeními při návratu lidí z Itálie. Je ovšem škoda ţe i kdyţ jde o zdraví tak hodně lidí 
nekomentuje ani tak jednotlivé činy ale podle svého politického přesvědčení. A uţ vůbec jsou zbytečné 
komentáře o panikařících důchodcích vykupujících potraviny a bránících mladým cestovat do Itálie, 
vţdyt ţivot je fajn a nikomu se nechce umřít, zvlášť  ne nějak hloupě na něco neznámého, co se tváří jak 
chřipka, ale chřipka to není! 
 

Pavel Kozubek, Těrlicko 

Dnes 16:01 
+11|-3 
Přesně tak.....ma pravdu kaţdý soudny člověk vi, ţe kdyţ kompetentní osoba řekne , ţe se tam nema 
jezdit tak tam nejedu....ti chytrolini kteří budou říkat ţe se jim nic nestane na to dojedou....jasně ţe asi 
čtyřicátník to prejde jako chripku ale pak doma nakazí babičku a pak….. jsem zvědav jak budou 
nadavat na Babiše, ale bude to jen dusledek jejich hlouposti... 
 

Tadeaš Stehlik, Haviřov 

Dnes 15:51 
+28|-13 
Ta reakce nekterych lidi je „obdivuhodna“.  At Babis udela cokoli, vzdy je to spatne.  At se kazdy 
zamysli sam nad sebou,  jak by tuto situaci resil on. Takovi pisalci jako Rataj, Dvorak, Zernov, Novotny 
a další, ptam se, a ne jen ja, jak by jste vy resili tuto situaci ??? Sakra lidi vzpamatujte se . 
 

Laďa Mazůrek, Uherské Hradiště 

Dnes 15:31 
+80|-27 
Babiše jsem nevolil, respektuji, ţe vyhrál volby a ţe je premiérem, a teď jsem i docela rád, ţe se tak 
stalo, protoţe si v této nelehké době vede nad očekávání celkem dobře. Dovedu si totiţ představit, jak 
by jednal na jeho místě třeba nějaký Pirát, nebo "pan profesor Fiala" či Kalousek, Rakušan a další 
podobní .... 
 

Marian Valoušek, Karolinka 

Dnes 15:16 
+67|-15 
Teď jedu směrem na Kolín n.Rynem. ráno jelo několik desítek zřejmě chytrých lidí směr Itálie. Rovněţ 
pak stovky lidí z Holandska, Dánská a Belgie se vrací domu nebo jeli směr Itálie. Tudíţ  z tohoto 
pohledu nezastavitelná epidemie. Kazdy občan státu si to zatepla doveze z té Itálie domu. Teď jsem 
poslouchal německé rádio. A uţ mutter Merkel ţádala, aby zdejší chytráci taky nejezdili do Itálie. Takţe 
se ti politici celkem snaţí v kaţdé zemi, ale přece nebudou diktovat podmínky lidem, kdyţ si jedou uţít 
po půl roce dovolenou na sjezdovky. A závěrem jenom tolik, ţe aţ to bude pořádná epidemie, tak ti co 
lyţovali, budou první, kdo budou hrčet, ţe politici nic neudělali. 
 



Michal Severín, Praha 

Dnes 15:14 
+78|-18 
Babis ma pravdu, ale Češi jsou arogantni a namysleni az hanba. Stejne tam pojedou, protoze se 
frajirkum nic stat přeci nemuze. Pak calnou 3mega pokutu, DOUFAM. I muj pes, kterého jsem nikdy 
nemel chápe, ze  jet do te oblasti je čistá pitomost a hazard. 
 

Petr Vojvo, Unetice 

Dnes 14:28 
+55|-12 
Dnes zase přijede z Itálie, Rakouska další nakaţená várka ukáječů na lyţích. Nakaţených bude cca 10x 
více. Vláda má být přísná - Prymula je odborník. zš v praze rozesílají tento mail: Prosíme všechny 
rodiče, aby, bude–li to moţné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůţe. Jedná se 
o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který můţe být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. 
Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu. Během víkendu budou všechny školy i 
školky preventivně opět uklizeny virucidními prostředky. Děkujeme. 
 

Milan Daníček, Ústí n. L. 

Dnes 13:58 
+60|-13 
Má pravdu a srovnávat tento virus s chřipkou je demagogie. Tedy pokud se prokáţe, ţe této chorobě lze 
podlehnout i opakovaně (tedy ţe se imunita nemusí vytvořit) a ţe i uzdravený je stále infekční a můţe 
nakazit mnoho dalších lidí -  tyto zprávy uţ proběhly. To, ţe má dlouhou inkubační dobu, během které 
je nakaţený člověk uţ roznašečem viru, prokázáno bylo. Stejně tak jako to, ţe u některých nakaţených 
jsou příznaky velmi mírné či vůbec ţádné, takţe dotyčný vůbec nevyhledá lékařskou péči a vesele to 
roznáší dál. Koronavirus je mnohem zákeřnější neţ chřipka, i procentem smrtnosti, ale právě těmito 
vlastnostmi, které šíření usnadňují a urychlují. Pokud bychom ho podle MUDr. Pirka pustili úplně ze 
řetězu, onemocní tolik lidí najednou, ţe společnost přestane správně fungovat. Tudíţ oţelet peníze za 
zaplacenou dovolenou je akt zodpovědnosti a zdravého rozumu. Takţe ti, kdo to neudělají, jsou 
nezodpovědní hazardéři se sebou i s ostatními. 
 

Milan Pučok, Orlová 

Dnes 13:46 
+85|-13 
Všem těm chytrákům, kteří teď cestují do Itálie jen proto, ţe spadly ceny za pobyty, bych pak 
karanténou tu cenu vykompenzoval tím, ţe budou v karanténě zadarmo bez jakékoliv nemocenské a 
nějakého doplatku do průměru, kdyţ uţ ušetřili za dovolenou, ale zvýšili náklady státu za testy a 
podobně. 
 

Věra Šafářová, Vyškov 

Dnes 13:44 
+76|-10 
Spousta lidí namítne, ţe vláda dělá zbytečná opatření.  Ale není to pravda. U bazénu jsou také plavčíci, 
kdyby se někdo topil a on se dlouho nikdo netopí. Prostě je lepší, kdyţ se dělají aspoň nějaká opatření, 
neţ ţádná. Měli bysme být hrdí na takovou vládu, která se stará. Člověk by byl blázen, kdyby si myslel, 
ţe tím všemu zabrání. Samozřejmě nezabrání. Ale třeba zrovna vám před nemocí zachrání dítě, či 
rodiče, prarodiče. Nebo i před tím nejhorším. Nikdo z nás dopředu neví, koho se to bude týkat. Ale 
tady bychom se měli všichni semknout a drţet za jeden provaz. Aspoň někdy bychom mohli ukázat, ţe 
jsme národ zodpovědný, který chce chránit nejen sebe, ale i druhé. 
 

Pavel Sládek, Záryby 

Dnes 13:38 
+97|-15 
Ne vyzvat ke karanténě, ale nařídit. A dalším dementům zakázat tam jet!!! A obrovské sankce za 
nedodrţení. Důkazy o pobytu poskytnou mobilní operátoři.  Hlavním problémem v dané situaci je 



demokracie! Kaţdý si dělá, co chce, na ostatní kašle. To je hlavní znak naší doby. Jedu tam, protoţe to 
mám zaplacený a nenechám přeci propadnout pár korun na stornopoplatky. Dobrá byla ta trubka 
včera v televizi. " A kdo nám nahradí ušlý zisk, kdyţ budeme v karanténě." Nechal bych těm blbům 
uhradit celou léčbu, veškeré testy všech osob, se kterými přišli do kontaktu a já osobně, jestli mne 
někdo nakazí, nebo pošle do karantény, tak ho budu snad ţalovat o ušlý zisk. Takţe pane premiére, 
postupujte tvrdě. Zákaz cestování, karanténu pro všechny, kdo se vrací ze zahraničí a n.e.s.e.r.t.e  se s 
nima. 
 

Antonín Svoboda, Ţabčice 

Dnes 13:36 
+69|-11 
Luděk Richter, Jablonec nad Nisou ...Zákazy, příkazy a kecy nám nepomůţou Bureši, chtělo by to 
konkrétní činy! ------------------------------------------------------------------------------------------- Pomohlo 
by nám míň takových exotů jako je Luděk Richter z Jablonce. Právě ještě přitvrdit. Kdo pojede do Itálie 
i přes doporučení nejezdit, tak na zpáteční cestě ubytovat pod stany na hranicích, ţádná ani 60% mzda, 
naopak do haléře zaplatit vyšetření a případnou léčbu. 
 

Josef Novák, Pardubice 

Dnes 13:23 
+68|-14 
Jakékoliv jednání a chování vlády a Babiše zejména, medialisté a opozice napadne. Místo toho, aby byli 
lidé zodpovědní chovají se jako paka, opozice místo aby pomohla tak si ohřívá polívčičku a medialisté v 
šíření paniky mají své ţně. V Číně díky přísným nařízením a schopností občanů uposlechnout, se 
podařilo šíření omezit a klesají počty mrtvých. U nás to těţko půjde díky naší povaze, sobeckosti a 
bezohlednosti některých. Škoda, ţe se bere stále velký ohled a různá rozhodnutí a nařízení se, dle mne, 
vydávají opoţděně. Přesto jsou napadány!? BOHUŢEL! 
 

Milana Svobodová, Brno 

Dnes 13:18 
+94|-22 
Je to blbé, ale místo spolupráce, disciplíny, dodrţování pravidel a zdravého rozumu, se vytváří 
prostřednictvím médií fronta proti vládě, hygienikům a epidemiologům, kteří mají zodpovědnost za 
všeobecné zdraví našich občanů. Málem nespí, pracují, ale ať udělají cokoliv, je to zneuţíváno k 
politickému boji. Třeba včerejší vyjádření Kalouska ke karanténě. Dnes je chybné vyjádření ministra 
Adama o karanténě lékařky, bombasticky nazýváno lţí. Zajímalo by mě, kdo a proč mu dal tuto 
chybnou informaci, která se točí kolem médii propagované soukromé laboratoře. Začalo to informací o 
tom, jak se pacientka nedomohla vyšetření ve státním a musela do soukromého, to znělo divně. Potom 
jsem slyšela, ţe kdyţ volala na státní hygienu, říkala, ţe nemá příznaky. A nikdo bez příznaků, kdo se 
vrátil z Itálie, se v té době netestoval. Potom to nabralo další vývoj. Nevím jestli, kdyţ uţ příznaky 
měla, opět volala na státní hygienu. Nyní média vytváří dojem o skvělé ordinaci, kterou stát šikanuje. 
 

Jiří Stříbrský, Praha 

Dnes 13:18 
+117|-12 
Těm lidem, kteří nedodrţují pokyny a ještě tam jedou a pak se nakazí a i ostatní bych jim nezaplatil 
nemocenskou a nechal zaplatit péči, která byla na ně vynaloţená. A ty lidi, kteří nadávají na Babiše, by 
se měli zamyslet. Kdyby nedělal nic, tak by remcali a kdyţ něco udělá, taky kecají. Prostě stále 
nenapravitelný národ. 
 

Milana Svobodová, Brno 

Dnes 13:06 
+143|-15 
Je to tak. Jenţe co s tím. Vypadá to spíš na to, ţe spoustě lidí chybí zodpovědnost a zdravý rozum a 
koronavirus pouţívají někteří k politikaření a útokům na vládu, ať udělá cokoliv. Zase hrdinně vyjíţdějí 
lyţaři do koronavirem zamořené Itálie. Je to tam nyní levnější. Přitom všechny případy aţ na jeden, 
které se u nás objevily, jsou z Itálie, většinou z lyţařských center. Ti, kteří onemocněli první, 



vyhroţovali ţalobou na stát za šikanu v nemocniční karanténě. Říkala to manţelka pacienta, kdyţ 
místo, aby byla v karanténě doma, protoţe neměla příznaky, obíhala televize a dávala rozhovory. Co asi 
dělali ostatní z rodiny? Nedivím se výši sankce za nedodrţení karantény, která je nyní stanovena. Část 
lidí na dodrţení pravidel kašle. Přitom třeba v Itálii se první pacient pohyboval po nemocnici 
neomezeně skoro dva dny a neţ ho dali do karantény, nakazil spoustu lidí. Nebo Italka, která odmítla 
jít do karantény a ukrývala se u několika známých, nakazila 19 lidí. 
 

Milana Svobodová, Brno 

Dnes 18:28 

+76|-18 

Tak to dopadá, kdyţ touha po zisku, převládne nad ochranou národního zdraví a nejen 
toho. V případě Itálie to byl zájem dokončit zimní turistickou sezónu za kaţdou cenu. I 
cenu nekontrolovaného šíření koronaviru. A ve stejné době naši politici z opobloku 
společně s médii plivali na vládu, hygieniky i epidemiologa Prymulu za to, ţe prosazovali 
opatření, která se jim nelíbila. K tomu na Babiše speciálně za to, ţe si dovolil říct, ţe Itálie 
situaci nezvládá a měla by zakázat cestování Italů za hranice. Vyřvávali hesla v podobě 
omezování svobody. Takţe se jim asi líbí, ţe se virus v Itálii masívně svobodně rozšířil. 
 
Atd, atd……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

A jen jako prémii přidávám větu, kterou chápu jako 

přiblblou výzvu přiblblých redaktorů  Seznamu.cz , 

která skutečně je nyní na oficiálních stránkách tohoto 

portálu. Tuto „radu“ jsem zkopíroval 21.3.2020 v 10.13 

hod. bez jakékoli úpravy textu! : 

 21 .3.2020  8:30  

Rady odborníků na Seznamu 

Mladí lidé s příznaky koronaviru by měli zůstat doma a nechodit zbytečně na testy. 
Za to, ţe chybí roušky, by Češi mohli ţalovat stát. Počet lůţek intenzivní péče 
má Česko dost, chybí ale zdravotní sestry. Podívejte se, co dalšího říkají lékaři a 
odborníci o pandemii koronaviru v rozhovorech pro Seznam Zprávy. 
 

 

 

 

Pavel Šafránek,  aktualizuji na můj web 21.3.2020 


