Zaslal sem před několika dny do Poslanecké sněmovny 12ti
poslancům, tento dopis :
Já, coby prostý občan, se dozvídám cca 20.03.2020, že „nejméně polovina italských turistů“
kteří se vraceli kolem 06.03.2020 domů z Itálie, z dovolené, a měli dle nařízení vlády
nastoupit do 14ti denní karantény, že tito nedodrželi toto nařízení, dokonce které bylo pod
pokutou 3 miliony, řekl do televize Babiš. Došlo k fatálnímu selhání. Pokud těchto turistů
bylo v Itálii kolem 6.3.2020 cca 16 000, pak je toto tristní případ nezodpovědnosti „někoho“
zodpovědného a já budu hledat viníka, dokud nebude označen a potrestán. Proč ? Protože
vyžádám si ( na rady odborníků ) takové státní informace, které zdokladují : kolik nakažených
bylo u nás před datem 06.03.2020 a jak by se odvíjel scénář „českého nakažení“ od
01.03.2020 do 06.03.2020 ( do 6.3.2020 byly tu nakažené jen 4 osoby : Američanka
Ekvádorka a ještě dva ), a jak by vypadal scénář vývoje kdyby „neexistovali“ ( abstraktně )
naši turisti v Itálii. Čili : kdyby všech 16 000 „italských turistů“ buď nebylo vpuštěno do ČR,
na 14 dní, anebo bylo opravdu vsazeno „do vězení přísné karantény“ !!, jak to nařizovalo
vládní usnesení krizového štábu. Od té chvíle vpuštění „italských turistů“, které nikdo
nepohlídal jak dodržují karanténu, vlastně nastala ta pandemie v Čechách . Jsem
přesvědčen, že 70% až více lidí všech v té době neturistů, co byli nakaženi „až doma
v Čechách“, bylo nakaženo právě těmito „italskými turisty“. A to by měla komise zjistit –
dohledat . Kdo to zavinil, že z 16 000 turistů nedodrželo karanténu 46%. A bývalo by na to
stačilo 1000 policistů nebo celníků, nebo najatých hlídačů, kteří by prostě a jednoduše
pohlídalo „karanténní“ turisty v dodržování jejich přísného karanténního režimu. Jen
1000 osob státních zaměstnanců, víc by to stát a vládu nestálo. Jen 1000 hlídačů. Dnes máme
50 000 hlídačů, lidí ve zbroji, ( možná víc ) státních zaměstnanců, tj. zdravotníků, hasičů,
policistů a dalších, co poletuje a poskakuje kolem všech opatření a zákazů a příkazů, statistik,
a hlídání celé společnosti, aby se zabránilo šíření a ..a tisíce nás všech musí být ( jsme všichni
v domácí karanténě, všech 10 milionů ….a tehdy 6.3.2020 stačilo aby bylo v karanténě 16-20
000 osob ) doma, zavírají se fabriky, a to vše jen a jen a jen proto že se 6.3.2020
nepohlídalo těch 16 000 italských turistů zda p ř í s n ě dodržují tu sebekaranténu . Kod
je vinen že je nepohlídal ???!
Proto budu požadovat, aby byla vládou postavena komice, která by to zjistila „proč“ se
nepohlídalo těch 16 000 italských turistů v 14ti denní karanténě, kdo to nepohlídal a měl ;
bylo Babišem vyhlášeno, že kdo nedodrží dostane až 3 miliony pokutu. Kolik pokud bude
nyní vybráno dodatečně ? Jistě, lidé nedodržují, bývají laxní, ale…ale měl tu být někdo
zodpovědný a pohlídat ty „karanténní osoby“ POHLIDAT !!! To byla ta zásadní chyba, která
dnes zavinila tu pandemii….a stojí nás 100 miliard korun, letadla z Číny, 10% hospodářského
poklesu, to jsou další stamiliardy. A 90% zavinila ta chyba z 6.3.2020 s „italskými turisty“.
Budu psát na všechny televize ČR, na orgány, tuto stížnost a požadavek na prošetření.
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