
Vážený pane Rolle, týme Milionu chvilek, 

milí přátelé. 

 

Předně Vám všem chci poděkovat za obrovskou a nezastupitelnou práci v rámci boje za ochranu 

demokratických principů v této zemi. 

Od samého začátku v roce 2018 jsem vaším velkým příznivcem a podporovatelem. 

V poslední době jsem si však často kladl otázku, jaký je důvod Vašeho "mlčení", v době kdy je 

naopak třeba něco říci, jelikož vedlejší a skrytý produkt současné pandemie je bezesporu 

největší a nejmasivnější útok na demokracii mnoha posledních desetiletí. 

Ne že byste současnou situaci ignorovali, to vlastně ani není možné, organizovali jste Mapy 

pomoci..., opětně poukazovali na přešlapy naší současné vlády, což je samozřejmě 

chvályhodné, 

ale nějak mi nešlo do hlavy, že odmítáte konfrontovat pravou podstatu celé věci. 

Vysvětloval jsem si to tím, že možná chcete cílit výhradně jen na problémy stávajícího 

politického establishmentu a toto by to mohlo jaksi "rozmělnit"? Či to z hlediska globálnosti 

pokládáte již za příliš velké sousto? Nebo jste rovněž podlehli plošné masáži médií, 

"odborníků" a politiků, kteří zneužívají situace a v ruce třímají velice nebezpečnou zbraň 

nabitou frázemi o ochraně všeobecného zdraví a lidských životů? 

Copak vidíte jen to, co vidět chcete? A nebo už také máte strach...? 

16. listopadu jsem se tedy účastnil Vaší on-line demonstrace a doufal, že uslyším něco politicky 

méně korektního, něco AUTENTICKÉHO. 

Nestalo se. Naopak. Jen stručně o třech momentech, které chci zmínit. 

1) Už hned v začátku informace o zlé situaci s více než 6000 oběťmi Covidu. Copak nevíte jak 

je ono číslo irelevantní? S drobnou nadsázkou se totiž dá říci, že pokud se u oběti automobilové 

nehody při pitvě zjistí pozitivita na onen virus, je automaticky započítána do "skupiny". 

Řekne Vám to každý, ještě nezmanipulovaný, lékař či primář i z oné tzv. první linie. Stejně tak 

jsou z mnoha důvodů nepřesná a neobjektivní i další čísla, týkající se celkového počtu 

nakažených, covidové kapacity nemocnic, atd. 

2) Dále Minuta ticha za covid-zemřelé. Ano, smrt člověka je bolestná vždy a to za jakýchkoli 

okolností. Pokud jde o Ty, kteří položili život za demokracii a svobodu, nebo se stali obětí 

nějakého aktuálního, brutálního teroristického činu, pak má ona minuta ticha ve veřejném 

prostoru jasnou symboliku a přesah a je tedy naprosto na místě. V minulosti jsem osobně 

absolvoval asi 80% všech Vašich pražských demonstrací, kde se čas od času toto dělo. 

Nepamatuji se ale ani na jednu minutu ticha za aktuálně zemřelé na chřipku, rakovinu, kardio-

vaskulární onemocnění, či cokoli jiného. 

A to například už jen zmíněná chřipka má vyšší smrtné skóre než Covid, o těch dalších ani 

nemluvě. 

3) Vystoupení studentky 5. ročníku medicíny, která pracuje poslední měsíce v první linii. Ano, 

zaslouží si obdiv a uznání, stejně jako tisíce lékařů, sester a všech, kteří participují na zvládnutí 

neoddiskutovatelného náporu na zdravotnický systém. Já však tvrdím, že i v dobách 

"normálních" fungují tisíce lidí v odvětvích medicínských, pečovatelských, či charitativních 

stejnou měrou a často jsou vystaveni ještě většímu tlaku a nebezpečí. Těm se však nikdy 

nevěnoval ani zlomek současné pozornosti. Kolikrát dostal na Vaší demonstraci prostor 

pracovník LDN, ADRY, 



Letního domu, Člověka v tísni, Lékařů bez hranic..., neřku-li "bezejmenná" dívka, která 

zadarmo či za minimální plat pomáhá a pečuje o nemocné či potřebné? 

Toť má reakce na pár momentů z on-line demonstrace. Se vším ostatním, tedy stručně řečeno 

výzvou k aktivnímu přístupu společnosti k politickým nešvarům posledních let cílenou k 

Volbám 2021, samozřejmě plně souhlasím. 

Ale podívejme se kolem sebe teď, na to co způsobuje Covid, respektive boj proti němu. A 

nenechme se ukolébat aktuálním opatrným rozvolňováním. Vše se může snadno otočit a to 

klidně několikrát, s vakcínou i bez ní. Pojďme začít médii a jejich "nezávislostí". Až na výjimky 

jde o neobjektivní a jednostrannou masáž, vyvolávající ve společnosti strach a zmatek. Jakýkoli 

jiný názor a to i odborný - medicínský (opět kromě čestných výjimek), není do veřejného 

prostoru vpuštěn. A pokud se tam už dostane, je jeho zastánce často následně zostuzen či 

dokonce perzekvován. Toto opravdu nevypadá jako  dialog, demokratická pluralita názorů, to 

už totiž nevypadá ani jako svoboda slova. A pojďme dál. Mnohá opatření, omezení a restrikce, 

ve velké většině irelevantní a iracionální, hrubým způsobem narušují ústavní práva a svobody 

občanů, ničí jejich práci a existenci, boří ekonomiku, vzdělání, kulturu a sport, čímž vytvářejí 

olbřímí státní dluh. A to vše je oblečeno do neprůstřelné vesty s nápisem "Péče o zdraví a životy 

lidí". Kdyby to tak ve skutečnosti i bylo, stejně by to vytvářelo absurdní paradox, v němž se 

kvůli životu život zabíjí. Jenže ono to tak není. Globální kořeny tohoto martyria se jmenují 

Peníze a Moc a to, co už devět měsíců zakoušíme je vlastně jen komedie se špatným koncem. 

 

Vážení miliónoví přátelé 

9.10. tohoto roku jsem napsal Otevřený dopis tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Prymulovi, 

který v případě zájmu posílám v příloze. Nejsem zdaleka sám, kdo smýšlí tímto způsobem a 

kdo navzdory oné mainstreamové vlně své názory prezentuje. Důkazem jsou příspěvky na 

nejrůznějších sociálních sítích a výjimečně i tu a tam v masmédiích. Je nás daleko více, než by 

se na první pohled mohlo zdát, problémem je, že jsou to většinou akce individuální. Proto Vás 

žádám, abyste se nad tímto tématem vážně zamysleli a eventuelně přehodnotili svůj dosavadní 

přístup. Během uplynulých třech let jste si zaslouženě vybudovali nepřehlédnutelný 

společenský kredit, sílu a respekt. Vzpomeňte jen na čtvrt miliónu lidí na Letné. Nebuďte tedy 

k tomuto aktuálnímu tématu slepí a hluší. Zvažte například vytvoření široké platformy, kde by 

dostaly prostor názory lidí napříč společenským spektrem (lékaři, sociologové, právníci, 

ekonomové, umělci, filozofové, politologové...).  Kdo jiný než Vy má teď šanci opravdu 

slyšitelně promluvit? Které jiné organizace se právě tohle ze své podstaty týká?? Co dělá 

Hlídací PES demokracie??? Bohužel zatím nic, ač už teď je atakován jiným PSEM, jehož 

páníčkem je nějaký Blatný. Demokracie a svoboda je díky způsobu boje proti pandemii 

ohrožena. A to zdaleka nejen v České republice.  

 

Díky za Váš čas, energii a zamyšlení a předem děkuji za odpověď. 

 

 

Petr Zuska                                                                                                                                   24.11.2020 

choreograf a režisér, 2002 - 2017 umělecký šéf Baletu Národního divadla. 


