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Z domova

Pokračování ze str. 1
„Pokud se vám nechce jíst z krabič-
ky či se jinak starat o ohřívání jídla,
ubytujte se u nás a my vám velice
rádi jídlo připravíme. Dvouhodino-
vé ubytování mezi 12.00 a 20.00 za
cenu 25 korun,“ napsal správce na
facebookový profil Tálskéhomlýna.
Provozovatel, který má hotel s

osmnácti pokoji pronajatý od měs-
ta, se fíglem ani netají. „Inspirovali
jsme se jinde. Někde nabízejí ubyto-
vání dokonce za korunu. My ales-
poň odvedeme poplatek za ubyto-
vaní městu. Snažíme se o sobě dát
vědět, že tady jsme a že jen nestojí-
me s nataženou rukou u minister-
stva financí,“ vysvětluje provozova-
tel Tálského mlýna Martin Dvořák.
Uznává, že nabídka je na hranici

dodržování opatření. „Je to nepo-
chybně švejkování, alemy potřebu-
jeme peníze na udržení podniku v
chodu. Bylo by jednoduché říci za-
městnancům: Tak si běžte,“ argu-
mentuje Dvořák. Jak hygienici na
toto nepokryté obcházení zákona
zareagují, není zatím jasné.
Podobně zamýšlely spustit pro-

voz i jiné podniky – například cho-
mutovský hotel Chicago. Ač do tele-
fonu reportérovi MF DNES tvrdili,
že právě ubytování na oko je u nich
možné, nakonec se k fíglu neuchýli-
li. Vyděsil je totiž případ pražského
baru ve Vodičkově ulici. Za party,
na které bylo v zamčeném klubu tři-
cet lidí, hrozí jeho provozovatelům
pokuta až tři miliony korun.
Chování některých hostinských

už kritizoval Luboš Kastner, restau-
ratér, který zastupuje kolegy v Aso-
ciaci malých a středních podniků.
Podle něj právě takové chování

zhoršuje vyjednávací pozici celého
gastronomického sektoru a snižuje
šanci, že by se jeho zástupci někdy
dohodli s vládou na úlevách či rych-
lejším rozvolnění opatření. „Je to
problém. Vyzývám všechny restau-
ratéry i hosty, aby nařízení dodržo-
vali, protože jinak poškozují i ty
slušné,“ říká Kastner.

Třikrát týdně do Německa
„Nejsnazší je vytisknout si české po-
tvrzení, že jsi řidičmezinárodní pře-
pravy a tvrdit, že jedeš pracovně vy-
zvednout zásilku. Zároveň je dobrý
tvrdit, že Německem jen projíždíš.
Moc strachu alemít nemusíš, projíž-
dím tudy třikrát v týdnu tam a tři-

krát zpátky a neviděl jsem, že by to
Němci nějak striktně kontrolovali,“
radí řidič kamionu.
Podle cedulky za oknem auta je

to Pepa z Havlíčkova Brodu. Hrani-
ce s Německem jsou sice otevřeny,
ale každý, kdo přijíždí z České re-
publiky, musí mít buď negativní
test, nebo jít do karantény. Nebo
musí znát fígle, jak tato protikoro-
navirová opatření obejít. Aby se
mohl člověk prokazovat prohláše-
ním o mezinárodní přepravě, musí
být aspoň opravdovým řidičem z
povolání. Ale klidně může jet
v osobním autě.
„Zeptám se tě přes vysílačku, jest-

li tam někde fízlové nejsou,“ nabízí
se ochotně kamioňák Pepa. Jsme
na odstavném parkovišti vedle
předposlední české čerpací stanice
u Svaté Kateřiny nedaleko Rozvado-
va. „Je to čistý až do Ambergu,“
ozve se ve vteřině z vysílačky šofér
kamionu, který se právě z Němec-
ka vrací. „Až do Norimberku ani

hlídka, kontrola, nic,“ říká druhý.
Ačkoliv je celá Česká republika pro
Německo rizikovou zemí, do sou-
sedního Bavorska míří jedno české
osobní auto za druhým. „Nezbytně
nutná a neodkladná pracovní ces-
ta,“ usměje se jeden z řidičů po
otázce reportéra, jak se vyhýbá tes-
tu. Doslova ocituje pasáž z rozhod-
nutí zveřejněného na stránkách ně-
meckého ministerstva zahraničí,
kde je několik výjimek, a právě to-
hle je jedna z nich.
„Řeknete, že Německem jen bez

zastávky projíždíte do Francie
nebo Lucemburska. V tu chvíli po
vás nikdo test chtít nebude. Nesmí-
te ale třeba tvrdit, že jedete na letiš-
tě, to už není tranzit,“ radí další
dobře informovaný řidič.
Všichni zároveň mají s sebou vy-

tištěný dokument ze stránek české-
ho ministerstva dopravy, že jsou ři-
diči mezinárodní přepravy. To kdy-
by náhodou policisté chtěli vidět
nějaký dokument. „Razítko si ne-
cháte vyrobit na počkání a jedete
jako pán. Kdyby vás chytli, řekne-
te, že pracujete na dohodu o prove-
dení práce za pár korun a jednorá-
zově. Tady na Rozvadově mě za ce-
lou dobu, co jezdím, nezastavili,“
dodává ještě rady na cestu řidič.

Roušky z krajky
„Mám v ruce kafe, takže pořád piju
a nemusím mít roušku,“ prohlašo-
vala na Instagramu Barbora Lukášo-
vá, blogerka, kterou na síti sleduje
bezmála 14 tisíc lidí.
V krátkém videu se procházela po

obchodním centru a svým fanouš-
kům názorně ukazovala, jak se dá
nařízení o zakrytém nosu a ústech
poměrně pohodlně obejít. Příspě-
vek se sice setkal s negativní ode-
zvou, trik ale začínají napodobovat
další. Blogerka Lukášová na dotazy
MFDNES, proč radí porušovat vlád-
ní nařízení, neodpověděla.
Zjevně však trikem s kelímkem in-

spirovala mnohé další. „Však se
můžu kdykoliv napít kafe. Přece ho

nepovezu domů. A nasazovat a sun-
dávat si to furt nebudu,“ odpovědě-
la jedna z nakupujících v pardubic-
kém obchodním centru.
Kreativních cest, jak se nošení

roušek vyhnout, ale lidé vymýšlejí
víc. „Nechal jsem si napsat papír,
že roušku nosit nemusím. Prostě
mi to není příjemné,“ říká Lukáš M.
Bylo to celkem jednoduché. Požá-

dal praktického lékaře, který je
jeho kamarádem. „Šlo mi primárně
o práci, tam roušky nosit musíme,
ale osm hodin je prostě moc,“ do-
dal Lukáš s tím, že zprávu od lékaře
nosí vždycky u sebe a ukazuje ji i v
obchodech, když jde nakoupit. Na
nápad s potvrzením od lékaře ho

přivedla skupina na Facebooku. „Je
to uzavřená komunita, lidi si tam
radí, jak na to a comísto roušky no-
sit. Rozhodně nejsem jediný, co si
tuhle cestu našel,“ říká Lukáš.
Právě nejrůznější „antiroušky“ a

návody, jak je vyrobit, se na sociál-
ních sítích šíří hodně. „Prodyšná
rouška, která nechrání proti koro-
naviru, ale proti absurdnosti vlád-
ních opatření. Nikdo vás nemůže
prudit, ale přitommůžete volně dý-
chat,“ napsala na Facebook Petra
Č. Roušku z viditelně prodyšného
materiálu prodávala za padesát ko-
run. Lidé jako ona prodávají třeba i
krajkové nebo háčkované roušky.
Připomínají spíš síťku.
„Produkt se tváří jako rouška, ale

přitom má všechny parametry pro

nošení bez rizika udušení. Navíc spl-
ňuje (ne)zákonnou povinnost noše-
ní roušek. Používání této roušky
udržuje neustále dobrou náladu,
vzbuzuje úsměvy u kolemjdoucích
i spolucestujících,“ píše jedna z pro-
dejkyň.
Za nenošení roušky mohou poli-

cisté dát namístě pokutu až deset ti-
síc korun. V praxi padají pokuty v
řádu stokorun. Policejní prezident
Jan Švejdar před pár dny avizoval,
že se na porušování opatření zamě-
ří.
„Situace jemimořádně vážná a ta-

kové jednání policisté již nemohou
tolerovat. V každém takovémpřípa-
dě budou postupovat důsledně,
prostor pro domlouvání už nemá-
me,“ uvedl Švejdar. Na jedince, kte-
ří místo klasické roušky nosí síťku
nebo krajku, jsou však policisté i
úřady krátké. Z jakého materiálu
má rouška být a jaké funkcemá spl-
ňovat, nařízení nedefinuje.
Plošné kontroly dodržování vlád-

ních nařízení už udělali jihočeští po-
licisté. „Provedeno bylo 480 kon-
trol, zjištěno 19 přestupků. Třináct
z nich policisté vyřešili domluvou,
ve zbylých případech udělili poku-
tu nebo předali případ k dořešení
správním orgánům,“ komentoval
to mluvčí jihočeských policistů Jiří
Matzner.
K dodržování opatření vyzývají

už týdny snad všichni politici včet-
ně premiéra Andreje Babiše nebo
ministra zdravotnictví Romana Pry-
muly. V pátek večer se k nim přidal
i prezidentMiloš Zeman, když k no-
šení roušek vyzval ve svém televiz-
nímprojevu. „Nenechte se svést lid-
mi, kteří sice o epidemii vůbec nic
nevědí, ale kvůli mediální pozor-
nosti jsou ochotni říkat věci, které
poškozují naši společnost. Mám na
mysli antirouškaře,“ řekl například
prezident. „Požádal jsem ministra
vnitra Jana Hamáčka, aby policie vy-
užila svého práva a pokutovala ne-
nošení roušek,“ dodal Zeman.
s přispěním Dominiky Hromkové

Tálský mlýn V hotelu na Vysočině i hosty restaurace formálně ubytují a ti mohou dovnitř, i když jinde fungují jen okénka. Foto: Jiří Bárta, MAFRA

PRAHA Opět s mírným předstihem
na sociálních sítích a vzápětí na tis-
kové konferenci vlády zveřejnil vče-
ra večer ministr zdravotnictví Ro-
man Prymula další opatření v boji
proti koronaviru.
Od zítřka, tedy od středy, vláda

zpřísňuje stávající epidemiologická
opatření. Nově schválila povinné
nošení roušek i v autech. Vztahovat
se nebude na řidiče, který pojede
sám nebo se členy své rodiny. Po-
kud jinak někdo poveze spolucestu-
jícího, musí mít oba zakrytá ústa.

Nově se budou roušky nosit i v ob-
cích, konkrétně na zastavěnémúze-
mí obce při vzdálenosti menší než
dvametry od ostatních. Mimo zasta-
věné území, tedy třeba na procház-
kách do přírody nebo při sportu,
roušky povinné nejsou. „Opatření,
která provádíme, jsou kosmetická,
doplňková, není to žádný lock-
down, nemá to vliv na naši ekono-
miku,“ řekl včera Prymula.
O případném zavedení lockdow-

nu se podle něj nebude na vládě dis-
kutovat tento týden, protože opat-

ření musí prokázat účinnost za dva
týdny.

Prostory pro nemocné seniory
Včera vláda také schválila, že v do-
movech pro seniory byměly být vy-
členěny prostory pro nemocné ko-
ronavirem a k tomu i potřebný per-
sonál. „Všechna tato opatření jsou
nezbytná. Ta poslední, o kterých
jsem se zmínil, vycházejí ze stávají-
cí situace, která se v posledních
dnech výrazně zhoršuje,“ řekl Pry-
mula. Zároveň upozornil, že vyso-

ký nárůst pozitivních je zejména
mezi seniory. Kvůli stoupajícímu
počtu nově nakažených platí už od
minulé středy v celém Česku zpřís-
něná protiepidemická opatření.

Všechny školy od základních po
vysoké přešly na distanční výuku
kromě tříd pro děti se speciálními
potřebami. Uzavřeny jsou restaura-
ce, bary, kluby, zakázány jsou kul-
turní i sportovní akce. Shromažďo-
vat se lidé mohou maximálně po
šesti.
— Robert Oppelt

Rouška nerouška Jeden zmnoha inzerátů, který na Facebooku nabízí
prodyšné roušky. Vymezuje se proti vládě. Repro:MAFRA

Haló, tady Impulsovi
každé všední ráno

Dnešní Impulsovic kód:
? – 3 – ?

Zakrytý nos a ústa musejí mít lidé v autě i na ulici
Vláda zpřísnila pravidla pro nošení roušek. Podle ministra Romana Prymuly se situace stále zhoršuje, zejména mezi seniory

Triky, jak obejít opatření

Ubytování na pár hodin
Restaurace v hotelech zvou lidi na
slevu na ubytování a večeři. Lidé
předstírají, že jsou hoteloví hosté.

Průkaz „kamioňáka“
Ačkoliv do Německa by Češi měli
mít negativní test, jezdí s fiktivně vy-
plněným prohlášením, že jsou řidiči
mezinárodní přepravy.

Prodyšné roušky
Lidé místo látkových roušek nosí
prodyšnější háčkované. Údajně se
v nich lépe dýchá.

Nová povinnostMinistr Prymula zavádí roušky i venku. Foto:MAFRA

Tajně do
hospody,
rouška
jen jako

Řeknete, že projíždíte
do Francie nebo
Lucemburska. Nikdo
test chtít nebude.


