
Sdělení KSČ k situaci při COVID-19 

Rok 2020 přinesl mnoho starostí a ještě nekončí. K nemalým problémům a složitým 

procesům ve světě se připojila pandemie. Není zřejmé, kde a jak vznikla. Jisté je, že přinesla 

na jedné straně dosud nezodpovězené otázky, na straně druhé nové poznatky a zkušenosti. 

Prověřuje soudržnost rodin, schopnost tolerance v obtížné situaci, mezigenerační vztahy 

apod. V našich podmínkách umožnila po dlouhých letech opět zažít hrdost na schopné lidi - 

spoluobčany, kteří hledali a přicházejí s novými řešeními potřebných pomůcek a přístrojů.  

Přinesla sounáležitost v období šití roušek a při karanténách. Bohužel přinesla a stále přináší 

nepopsatelná hoře při úmrtí blízkých a přátel. 

Vláda ČR přijala v těchto dnech na návrh odborníků přísnější opatření. Komunistická strana 

Československa (neparlamentní strana) doporučuje jejich důsledné respektování. Opatření 

jsou náročná a i my věříme, že pomohou dostat epidemii pod kontrolu institucí 

zodpovědných za zdraví lidu tak, aby mohl situaci zvládnout zdravotní systém. 

V této vážné chvíli není čas a prostor na diskuse a hodnocení toho, kdo z odpovědných osob 

od počátku epidemii čelil a kdo zdržoval a stresoval jiné, kteří potřebovali pro práci klid a čas. 

Pokud se jednalo o fundované odborníky, patří diskuse o jejich názorech na odbornou 

úroveň. Pro zhodnocení jednání tzv. opozice (nazývané lidmi demožumpa) je a bude 

dostatek podkladů a záznamů. Každý tak bude moci v příštích volbách zpětně ohodnotit 

přínos kritiky vlády, tedy postup, kdy opozice proti přijatým opatřením soustavně brojila. A 

když se jí to hodilo, naopak kritizovala, že vláda nekoná. 

COVID-19 pomohl oživit choutky sil, kterým překáží náš státní školský systém, vzdělanost a 

s ní spojená šikovnost lidu. Nelze také nezmínit i pokusy o propašování některých 

nepřijatelných změn pro celou společnost v domnění, že pozornost je nasměrována jinam, a 

proto by změny mohly „projít“. Uveďme za všechny z poslední doby hlášku z okruhu TOP 09, 

že by se mohlo propouštět ze zaměstnání bez udání důvodu.  

COVID-19 přinesl vskutku poznatky různého typu a ovlivnil život na celém světě. Možná, že 

někdy někdo najde věc, subjekt, systém či cokoli jiného, čeho se pandemie netýká. Zatím se 

jeví, že zasáhla vše. 

KSČ samozřejmě analyzuje situaci a jistě nejen ji zajímají širší souvislosti. Jisté je, že COVID-19 

a obavy z něho mimo jiné pomáhají upozadit neméně závažné děje ve světě i doma. Možná 

není náhodou, že pandemie přišla v konkrétní fázi přestavby některých států a změny 

jednopólového světa. Tj. procesů nejen pro Evropu a tedy i ČR velmi závažných, které mohou 

být dobré, ale také zničující.  Nabízí se proto otázka – proč, co a kdo za touto pandemií stojí? 

KSČ může jen znovu vyzvat k respektování opatření vlády a podpoře snahy o zmírnění 

epidemie, ochranu a záchranu obyvatel ČR.  Dále pak, aby spoluobčané zároveň nepouštěli 

ze zřetele všechno ostatní doma i ve světě, protože změny budou mít vliv na budoucí život a 

prosperitu i v ČR. 

Nesmírně si vážíme všech zdravotníků, kteří bojují o zdraví nás všech a životy koronavirem 

postižených spoluobčanů. Poděkování hasičům a vojákům. Věřme, že policie budou nadále 

konat ve prospěch těch, kteří dodržují pravidla, a ignoranty „léčit“ nejen domluvou, když je 



zřejmé, že účinná může být jen „gumoléčba“. Upřímné poděkování samozřejmě všem 

dobrovolníkům s výjimkou komediálně nastupujících dobrovolníků (typu pana Hřiba). 
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