
Otevřený dopis, 23. března 2020 

 

 

Pane předsedo vlády, 

 

 

v neděli 23. 3. se v souvislosti s pandemií vyjádřil Vámi jmenovaný šéf Krizového štábu pan Prymula, že by mohly být uza-
vřeny až na dva roky hranice. 

Je to pár dní, co pan Prymula prohlásil, že nedemokratické země se vypořádávají s epidemií lépe než demokracie. Může to 
být sice v některých případech pravda, ale už pan Prymula nedodal následující: 

• že i přesto chce žít v demokracii, 

• že demokracie v Japonsku, na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji epidemii zvládají velmi dobře, 

• že se virus z Číny rozšířil kvůli nekompetentnosti totalitního komunistického režimu v počátcích epidemie. (Na 
okraj poznamenávám, že nekompetentností, i když jiného druhu, bylo postiženo zdravotnictví při nástupu epide-
mie u nás.) 

I Vy jste se, pane premiére, o Číně pochvalně vyjádřil. 

 

 

Mám na Vás v této souvislosti několik otázek: 

 

1) Proč se chcete inspirovat v Číně, která virus zvládla mj. za cenu „odepsání“ pacientů s jinými chorobami? Proč se ne-
chcete inspirovat ve výše zmíněných třech demokraciích? 

 

2) Existuje již nyní vážný předpoklad, že epidemie potrvá tak dlouho a že jediným řešením bude případné uzavření hranic? 

Budou hranice zavřeny i v případě, že okolní země budou vykazovat podobná rizika nákazy, jako bude u nás? 

 

3) Dlouhodobě zavřené hranice považuji za politickou věc a za otázku směřování země, za otázku demokracie, nikoli za pou-
hou technicko-organizační otázku pro krizový štáb. Proč se pan Prymula vyjádřil pouze z hlediska technokratického, aniž kon-
statoval, že si je vědom, že jde též o širší rozměr? 

 

4) Konzultoval jste možné dlouhodobé uzavření hranic s koaličními politiky a s politiky opozičními? 

 

5) Je o vás známo, že rozpouštíte státní rezervy jakožto „věc nadbytečnou“. Jaká opatření přijmete, abychom byli ochrá-
něni před budoucími možnými viry, které v komunistické Číně opět mohou vzniknout v důsledku nekompetentnosti místních 
komunistů, jako se stalo nyní? A jak se v tomto úhlu pohledu budete nadále stavět k rezervám finančním, surovinovým, 
hmotným, zdravotnického zabezpečení a hmotných vojenských? 

 

6) Nezlobte se, ale napadá (nejen) mě toto: 

• Prohlášení pana Prymuly může být (?) pokusným balonkem, který jste přes něj vypustil Vy, abyste zjistil, zda se 
budou lidé proti tomuto prohlášení bouřit, anebo zda budou mlčet tak, jak bylo zvykem za komunistů. 

• Možná má to prohlášení (?) přivyknout lidi na postupné omezení základních svobod. 

• Nemálo lidí se obává Vašeho konání zde v České republice – konání, které jednoznačně směřuje k centralizování 
moci ve Vašich rukou, a to moci politické, ekonomické a mediální, což je kombinace, která sama o sobě je střetem 
zájmů a může (?) být zneužita. 

Nemálo lidí se obává, že v době ohrožení státu pandemií dostáváte do ruky mnohem silnější nástroje než dřív, což 
může mít neblahé následky: 

 Můžete snadno eliminovat opozici i nezávislé společenské iniciativy. Své odpůrce a nepohodlné novi-
náře již nyní dehonestujete, zesměšňujete, popřípadě tak činí Vaši lidé. Opozici vzkazujete, aby táhla za 
jeden provaz, aniž ji pozvete k řešení celonárodním krize a aniž jste ochoten naslouchat. 

 Může nastat ještě větší odklon od demokracie, odklon, který už pod Vaším vedením nastal v posled-
ních dvou letech. (Což lze objektivně prokázat.) 

 Může dojít k ještě větší centralizaci moci ve Vašich rukách, k likvidaci Vaší konkurence v politice i 
v ekonomice. 



 Můžete prostřednictvím Vašich médií a časem po ovládnutí ČT Vašimi lidmi rozjet masivní propagandu 
srovnatelnou s tou komunistickou a nacistickou. 

 Mnozí lidé se prostě (právem) bojí, že pod clonou kouře viru čínských komunistů přivedete tuto zemi 
do kalných autoritářských vod. 

 

V souvislosti s výše uvedeným mám dotaz: Můžete veřejným prohlášením zaručit, 

• že nezneužijete svého postavení pro okleštění svobody v této zemi? 

• Že s odkazem na zdraví občanů a bezpečnost neomezíte základní práva a svobody a nenecháte zemi zcela ekono-
micky zmrtvět? 

• Že se nebudete skrývat za virus a čestně se postavíte k nálezu Ústavního soudu, který hovoří o střetu zájmů? Že se 
čestně postavíte k dalším nesrovnalostem? (Např. Vaše nařčení z vlastizrady dvou našich poslanců v Parlamentu 
EU; střet zájmů, který u Vás našla EU + dořešení auditů; podezření z daňového úniku plynoucího z „reklamy“ Va-
šich firem na Čapím hnízdě; atd.) 

• Že tato země potřebuje existovat na bázi demokracie, nikoli na bázi autoritářských postupů?  Že tato země nepo-
třebuje vůdce typu Putina a jeho režim, který má pouze fasádu demokracie, avšak není demokratický? 

 

7) Neustále zdůrazňujete, jak jste v předstihu před Evropou. Jsme vepředu i v oznámení o možném dvouletém uzavření 
hranic? Jaké další evropské země již dnes hovoří o dlouhodobém uzavření hranic?   

 

8) Jaká bude procedura, pokud budu chtít vycestovat z vážných důvodů? (Za blízkými příbuznými mimo Evropu.) 

• Bude možné požádat o nějaké povolení k výjezdu? (KSČ tomu říkala devizový příslib a výjezdní doložka.) 

• Budu muset opouštět republiku tajně přes Šumavu, jak to dělávali naši utečenci před zvůlí KSČ? Bude na hranici 
pohraniční stráž? Pokud ano, jaké bude mít kompetence? Bude moci použít násilí, zbraň? Vznikne na hranicích stá-
tem podporovaná síť „pozorných“ občanů, kteří budou hlásit podezřelé? (Inspiraci lze najít v praktikách StB a v do-
bách vlády KSČ.) 

• Jaké budou sazby za svévolné opuštění republiky? (KSČ měla zákon 231/1948 na ochranu republiky.) 

 

9) Je možné, že po dvou letech se najde jiná záminka, a dočasné uzavření hranic se prodlouží? (Dočasný pobyt Sovětských 
vojsk se protáhl na 21 let.) 

 

 

Doufám, že nechcete virus zavlečený sem z Číny zlikvidovat totalitními čínskými komunistickými praktikami. 

 

 

Děkuji za Vaši odpověď, 

Lubomír Vejražka, 

občan České republiky, který raději zemře ve svobodné zemi na vir, než aby dalších "X" let žil v zemi autoritářské, kam pod 
vaším vedením už nějaký čas směřujeme. Můj rod nezaplatil v odboji nejvyšší cenu za to, aby se tato země postupně propa-
dala do nesvobody. 

 

PS.: Doporučení pro Vás: 

Berte v úvahu historické zkušenosti této země, kde KSČ občanům zabraňovala svobodně opustit republiku, před tím tak činili 
nacisti. Uvědomte si, že komunistický totalitní režim (se kterým Vaše rodina včetně Vás spolupracovala, byť možná z osobně 
oportunistických důvodů) tady zničil dost lidských osudů. Proto není moudré, abyste Vy či Vaši lidé (úředníci, politici, zaměst-
nanci firem ve Vašem svěřeneckém fondu) žonglovali pojmy „uzavření hranice“, „zákazy/tresty“, „poučení se v Číně“, „západ 
prohrává s koronavirem i s Čínou“ apod. Berte to vážně tím spíš, že s sebou nesete minulost zatíženou z dob KSČ a že se na-
cházíte ve střetu zájmů (i dle Ústavního soudu). 


