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Vážení a milí, paní starostky, páni starostové,
na konci každého týdne se snažím ohlédnout za podstatnými událostmi uplynulých dní, za jejich
náladou a chvílemi, které dokreslují to, co se kolem nás děje a stalo. Jedním z výsledků tohoto
přemýšlení je pravidelný text, který vám v neděli večer posílám a snažím se v něm stručně popsat,
co se mi honí hlavou. Koronavirová doba vytvořila z nedělního podvečera a večera čas, ve kterém
nejde dělat nic jiného, než přemýšlet. Hluboký nádech před ponořením do příštího týdne se prostě
hodí.
V minulém týdnu se v našem kraji povedlo naočkovat klienty a zaměstnance v domovech pro
seniory, resp. ty, kteří měli zájem. Ohledně dalšího postupu bohužel stále platí, že vakcíny budeme
mít v příštích týdnech tak málo, že vystačí pouze na druhou dávku pro zdravotníky z nemocnic, lidi
žijících v domovech pro seniory a jejich zaměstnance a první seniory očkované v minulém týdnu na
základě rezervací z Centrálního registračního systému. Nových míst pro první očkování seniorů 80+
bude v registru opravdu málo, prosím proto všechny rozumně uvažující lidi o trpělivost. Víc vakcín
by mělo být podle ministerstva zdravotnictví k dispozici až na konci února. Také proto vítám jednu
z úprav v systému, který nyní bude zaregistrované seniory k očkování zvát podle jejich věku.
Skončí tak internetový souboj o těch několik desítek termínů týdně, které budou v nadcházejících
dnech k dispozici.
Mediální pozornost a snaha ukázat, jak vše skvěle funguje, vedla k vytvoření atmosféry jednoho
velkého a nesmyslného závodu. Závodu o termíny pro naše blízké, závodu o to, kdo víc naočkoval a
také závodu mezi pražskými radnicemi, kdo sehnal z té které fakultní nemocnice víc vakcíny pro
svoje seniory. To vše v situaci, kdy některé kraje – včetně toho našeho – obdržely významně méně
vakcíny, než podle původních dohod obdržet měly. Jsem rád, že tenhle problém snad definitivně
odstranila úterní schůzka hejtmanek a hejtmanů s premiérem Babišem a ministrem zdravotnictví
Blatným, která potvrdila původní dohodu, že se vakcíny budou dělit podle počtu lidí starších než 65
let.
Snad se tím vrátíme k rozumnému postupu, kdy se budou prvně očkovat ti, kteří jsou nejvíc
ohroženi a teprve potom politici a jejich ochranky, skvělí kuchaři a známí známých z ministerstev a
fakultních nemocnic. Je mi líto, že to musím napsat, ale tahle situace opět ukázala, že ani těžké
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chvíle krize některé lidi nezměnily. Ti se snaží předběhnout statisíce lidí, kteří jsou, na rozdíl od
nich, v rizikových skupinách a povoláních. Mám takové tušení, že další jména budou unikat i
v dalších dnech. Bude to zpráva o nás všech a době, ve které žijeme.
Chtělo by se říct, že slíbit očkování pro všechny a nemít dostatek vakcíny nebylo právě nejchytřejší
rozhodnutí. Naštěstí je nápad s registrací pro všechny od 1. února už minulostí a spuštění systému
bude čekat na dostatek vakcíny. Takový stav lze očekávat nejdříve v dubnu a jsem proto rád, že v
této situaci nejsou dále vyvolávána významná očekávání, která nemohou být a ani nebudou
naplněna.
Podle všech statistických informací jsme za dalším vrcholem koronavirové krize. Pacienti ale mizí z
nemocnic jen pomalu a pokud porovnáme počet nově pozitivně testovaných, máme jich třikrát víc
než sousední regiony u našich německých a polských sousedů. Žádný konec opatření tedy není na
dohled, doposud stále platíme za pozdní říjnové zatažení za záchranou brzdu. Nově jsme se ocitli v
seznamu vysoce rizikových zemí a ani zprávy o nových mutacích viru nejde ignorovat. Ale ať už
budou další dny a týdny jakékoliv, neobejdou se bez společné snahy dělat svět kolem nás lepším a
snesitelnějším. Neobejdou se bez lidí, kteří pomáhají druhým, starají se o svoje okolí a není jim
lhostejný stav věcí veřejných. Ať jich máme v našem okolí co možná nejvíc.
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