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Nechci si infekci prožít, ani nikoho nakazit
Odpověděl bych otázkou - znáte lep-

ší řešení coronavirové krize než očko-
vání? Já chci chodit po ulicích bez 
roušky, chci se pohybovat kdekoli bez 
omezujících opatření hygieniků. Pro-
to se určitě zaregistruji a nechám se 
očkovat. Nechci si infekci prožít, tak 
jako nechci nikoho nakazit. Trpělivě 
tedy, s vidinou zlepšení epidemiolo-

gické situace, snáším omezující opatření. 
Vážím si a oceňuji nezměrné úsilí zdravotního personálu, hasičů a všech 

dalších bezejmenných hrdinů všedních dnů. Unavují mě nekonečné snahy 
většiny novinářů a redaktorů hledat za každou cenu problém. Polemiky, co 
kdo měl a neměl, co udělal, nebo neudělal.  Vadí mi být denně masírovaný 
zprávami tohoto druhu jenom proto, že to je novinářsky levné téma.  

Kladu si klasickou otázku - „Komu to prospívá?“.  Nějakých 3 tis. let exis-
tence státního útvaru na území Číny její obyvatelé pojídají vše, co se hýbe. 
Tisíce let konzumují i netopýry. Od vypuknutí pandemie jsem přesvědčený, 
že bude jinak. Jinak v našem domácím politickém systému. Jinak bude s EU a 
jinak i s globalizací. Proč? Protože po každém společenském otřesu nastávají 
změny. A v jiných poměrech stará pravidla nefungují. Až příšerný je dopad 
pandemie na ekonomiky všech zemí, doprovázený ztrátami na životech a 
zdraví.  A „komu že to prospívá?“, určitě vyplyne dříve, či později, a také proč.

Jediná šance, jak se vrátit k normálu
Ano, až na mě přijde řada, očkovat 

se nechám. Myslím si, že to je z hledis-
ka rychlého návratu k „normálnímu“ 
životu, jediná rychlá šance. V reál-
né praxi ve zdravotnictví je vakcinace 
banálním výkonem. 

Chápu lidi, kteří se očkování bojí, 
ale objektivně lze říct, že stejné drama 
může být, když si člověk bere tabletu 

proti bolesti. Nežádoucí účinky jsou avizovány v příbalovém letáku u každé-
ho léku. Alergickou reakci můžeme mít, když to zjednoduším, vlastně kdyko-
liv na cokoliv. Jsem rád, že očkování je svobodná volba, ale je v zájmu všech, i 
těch co se očkovat nechtějí, aby většina populace byla očkována. 

Už se moc těším na návrat ke sportu, cestování a setkávání se s přáteli a taky 
na to, až se uleví zdravotníkům a ostatním v zasažených profesích.  -vd-

 Ostatní oslovené kluby nedodaly odpověď do uzávěrky

Očkování je v poslední době asi jedno z nejaktuálnějších a nejprobí-
ranějších témat. Otázka na měsíc únor pro zástupce politických klubů 
v Jihlavě tak byla jasná.

Můžeme zabránit šíření pandemie
Proti viru covid -19 se určitě 

nechám očkovat. Přihlásím se do dru-
hé vlny. Jsem přesvědčen, že objevy 
penicilinu, dalších antibiotik a léků 
s jejich očkováním významně pro-
dloužily věk lidí. 

Očkování má u nás velkou tradici. 
Československo bylo jednou z prvních 
zemí v očkování proti dětské obrně. 

Za mého dětství se očkovalo ve třídách se záznamem do očkovacího průka-
zu. V současnosti se pravidelně nechávám očkovat proti chřipce, která se mi 
tak vyhýbá. 

Velmi jsem přivítal vakcíny proti koronaviru. Jejich očkováním většiny lidí 
tak můžeme zabránit šíření současné pandemie.  

Očkováním ochráníte sebe i své blízké
Na takto položenou otázku nemo-

hu reagovat jinak než „ANO“. Ale 
teď vážně. Očkování považuji za veli-
ce důležité. 

V současné situaci je to jediná ces-
ta k návratu do normálního života. 
Celý svět bojuje s covidem již sko-
ro rok a zatím nikdo nepřišel s jinou 
variantou vítězného tažení proti této 

zákeřné nemoci. Věřím tvůrcům vakcín a věřím v očkovací strategii. 
Každá vakcína podléhá přísnému procesu testování a schvalování. 

Pokud je uvedena na trh, je bezpečná a není se čeho bát. 
Otázka tedy nestojí, zda očkovat, ale jak vyrobit dostatek potřebných 

dávek a jak v horizontu několika měsíců proočkovat významnou část 
celosvětové populace.

Rád bych touto cestou požádal všechny vaše čtenáře: Prosím, nech-
te se očkovat. Ochráníte tím sebe, své blízké i své okolí. Zároveň prosím 
nepodléhejte smršti špatných zpráv. Ten, kdo je v době pandemie vytváří 
a šíří, sleduje jen své osobní zájmy.

Necháte se vy osobně očkovat proti covidu?

Petr Paul
SPD

Libor Kuchyňa 
Fórum Jihlava

Pavel Šlechtický
KSČM

Radek Popelka
ANO

(Dokončení ze str. 1)
Chceme-li opět bez omezení sportovat, chodit 

do divadel, kin a na koncerty, chceme-li, aby se děti 
opět vzdělávaly ve školách a chodily do zájmových 
kroužků, chceme-li svobodně cestovat a setkávat se 
se svými nejbližšími, vidět jejich úsměvy na tvářích 
bez roušek a respirátorů, chodit beze strachu na 
nákupy, tak buďme ohleduplní a zodpovědní nejen 
ke svému zdraví, ale i k našim blízkým, sousedům 
i všem, které potkáváme, a se kterými se chceme 
bezstarostně setkávat. Právě proto by se lidé měli 
proti covid-19 nechat naočkovat.

Nechal jste se vy sám naočkovat?
Zatím ne, nepatřím do té nejrizikovější skupiny 

zdravotníků. Ale jakmile to půjde, naočkovat se 
samozřejmě hned nechám.

Je riziko vedlejších účinků u vakcíny proti 
covidu vyšší než u jiných očkování?

Zatím nelze dělat stoprocentní závěry, na to je 
brzy, ale dosavadní zkušenosti ze studií i z očko-
vání ukazují, že riziko vedlejších účinků není vyš-
ší. Určitým obavám rozumím, ale nechápu, že se 
mnozí lidé tak bojí. Léky mají také spoustu ved-
lejších účinků, přesto lidé, když je potřebují, tak je 
užívají, protože prioritně jim pomůžou. 

V minulosti bylo prokázáno, že očkování pat-
ří k nejbezpečnějším zdravotnickým výkonům. V 
každém případě platí, že výhody očkování výraz-
ně převažují nad riziky očkování a také nad riziky, 
které souvisí s onemocněním covid-19.

Po internetu koluje spousta dezinformačních 
zpráv a lidé jim mnohdy uvěří. Kde by měli lidé 
sbírat ověřené informace k očkování?

Bohužel, je to tak, dezinformace se šíří rychle a 
snadno a jsou většinou psány tak šikovně, aby jim 
lidé uvěřili. Ověřené informace by lidé měli číst 
na ověřených adresách a mediích, např. na strán-
kách ministerstva zdravotnictví, státního zdra-
votního ústavu či krajských hygienických stanic. 
Lidé by měli věřit odborníkům, kteří se celoživot-
ně infekčními nemocemi, imunitou a očkováním 
zabývají.

Co říkáte na systém registrací očkování, na 
který se snáší od jeho spuštění velká vlna kri-
tiky?

Mám s ním zkušenost s registrací své matky. 
Bylo to vcelku rychlé, ale hlavně proto, že jsem ji 
dělal v noci, když nebyla síť přetížena. Kritika je 
asi ale oprávněná. 

Registrace je příliš složitá a hlavně ti, a je jich 
většina, kteří se jen zaregistrovali a nedostali ter-
mín, budou muset nyní zřejmě velmi dlouho a 
opakovaně navštěvovat rezervační systém a hlídat 
volné termíny. 

Registr pro zdravotníky také stále nefunguje. 
Myslím si, že to šlo vymyslet a udělat pro občany 
mnohem jednodušeji.

Myslíte si, že kampaň k očkování byla spuště-
na včas nebo to chtělo řešit více v předstihu?

Já si dokonce myslím, že zatím žádná kampaň k 
očkování spuštěna nebyla. Ta již měla dávno běžet 
v televizi i v dalších mediích. Měla by být působi-
vá, věrohodná, třeba i vtipná. 

Měla by umět vysvětlit, proč je očkování důležité 
a výhodné. A mohli by se na ní podílet i známé 
osobnosti, jako sportovci, zpěváci, herci. Věřím, 
že brzy začne a bude efektivní.

Měli by se naočkovat i mladí lidé? 
Očkovat nelze děti do 16 let. Většina mladých li-

dí by se naočkovat měla, samozřejmě za dodržení 
daných věkových i zdravotních priorit. 

Jak jsem již uvedl, očkování proti covid-19 je 
důležité a bude „vstupenkou“ do normálního, svo-
bodného a radostnějšího života bez neustálého 
omezování, roušek a respirátorů. Buďme rozumní 
a zodpovědní.

Výhody očkování výrazně převažují…
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