
  TÉMA  3 až do Vánoc

Ve středu u nás Ve středu u nás 
vyšlo pozitivně vyšlo pozitivně 

43 procent testů.43 procent testů.
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VÍCE NEŽ V ZÁMOŘÍ
Slovensko, Česko a 
Rakousko nevedou 
jen evropskou, ale 
i celosvětovou sta-
tistiku. Například 

USA mají 201 na-
kažených na 100 ti-
síc obyvatel, v Tu-
recku taktéž a Rus-
ko 167.

PRAHA (mka) – Češi jsou 
opět na čele světových tabu-
lek v počtech případů covi-
du. V přepočtu na obyvate-
le jsme předstihli Rakousko 
a před námi je už jen Slo-
vensko.

Testy za středu odhali-
ly 18 004 pozitivních, o 3859 
víc než před týdnem. V posled-
ních dnech jsou čísla tak vyso-
ká, že v covidu bohužel konku-
rujeme i státům, které mají ná-
sobně více obyvatel. Se sedmi-
denním průměrem absolutního 
počtu 16 257 případů se řadíme 
na desáté místo ve světě a pří-
liš nezaostáváme za Polskem či 
Francií, které mají přes 21 tisíc 
případů. Francie má přitom 67 
milionů obyvatel a Polsko ne-
celých 38 milionů. 

Vysoký podíl infekce se 
ukazuje i v přepočtu nakaže-
ných na 100 tisíc obyvatel. V 
něm jsme včera s 1097 nakaže-
nými předstihli Rakousko, kte-

ré má 1094, a zůstáváme druzí 
za Slovenskem s 1350 případy. 
U nás i v Rakousku ještě před 
týdnem přitom toto číslo ne-
přesahovalo tisícovku.

země  data k 17. listopadu data k 24. listopadu
Slovensko 1156 1350

ČR 813 1097

Rakousko 942 1094

Lichtenštejnsko 494 1027

Belgie 686 995

Slovinsko 1102 992

Nizozemsko 692 915

Chorvatsko 886 778

Maďarsko 554 710

Gruzie 729 668

Tohle je realita
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Počet nakažených za 
7 dní na 100 tisíc obyvatel

O koronakrizi čtěte dále na straně 5

Česko druhé za SlovenskemČesko druhé za Slovenskem
V počtu covid pozitivních jsme v čele světových statistik

Neočkovaní se jehle pravděpo-
dobně nevyhnou. Už o tom dis-
kutovala vláda v demisi. „Jsme 
přesvědčeni, že musíme zavést 
povinné očkování pro profe-
se ve zdravotnictví, sociálních 
službách, hasiče, vojáky a po-
licisty a taky pro seniory 60+,“ 
řekl včera novinářům Babiš, 
který by nechal povinně oč-

kovat klidně lidí víc. „Dokon-
ce na základě vývoje hospi-
talizace na JIP jsme přesvěd-
čeni, že možná povinnost oč-
kovat by mohla být od věko-
vé kategorie 50+.“ Babiš dále 
pokračoval s vizí budoucnosti, 
kterou vláda zatím ještě neod-
souhlasila. „Je to nevyhnutel-
né,“ sdělil končící premiér.

Povinné očkování?
Babiš: Je to nevyhnutelné!

Dosud podle pandemického zákona
Vláda dosud v zavádění 
opatření postupovala podle 
pandemického zákona, který 
politici schválili kvůli před-
chozím covidovým vlnám, 
aby nemusela země být stále 

v nouzovém stavu. Více ome-
zit svobodu ale umí jen nou-
zový stav, který vláda může 
vyhlásit pouze na 30 dní – 
prodloužit ho pak musí Sně-
movna.

Bez »nouzáku« by nešlo...
 nasadit armádu či hasi-

če do zdravotnických zaříze-
ní na pomoc

 ve zrychleném režimu na-
kupovat ochranné
pomůcky

 studentům-medikům na-

řídit pracovní povinnost
 omezovat pohyb osob 
 omezit právo podni-

kat, tedy schválit restrikce k 
omezení fungování restau-
rací, hospod, služeb, obcho-
dů a dalších podniků

K novým vládním restrikcím 
se včera vyjádřila i budoucí 
vládní pětikoalice Petra Fialy 
(57, ODS). Prý jsou přijíma-
ná ve zmatku. „Teď bohužel 
sklízíme dopady toho, že vlá-
da neudělala nutné a námi do-
poručované kroky na začátku 
podzimu,“ uvedly ve společ-

ném prohlášení koalice SPO-
LU a PirSTAN. „Rozhodnu-
tí budeme v zájmu přibrzdě-
ní epidemie respektovat… 
Doufáme jen, že nouzový stav 
není cesta, jak opět rozjet ne-
kontrolované nákupy mimo 
zákonný rámec.“ zakončil 
prohlášení tzv. Anticovid tým.

Budoucí vláda:
Budeme to respektovat

Nasát atmosféru nebo si dát svařák Nasát atmosféru nebo si dát svařák 
na trzích? Letos to už nepůjde.na trzích? Letos to už nepůjde.

Babiš včera Babiš včera 
řekl, že řekl, že 
vše spěje vše spěje 
i k povinnému i k povinnému 
očkování.očkování.

Black
Friday

Výprodej -30%

Vybrané parfémy, 
toaletní vody 

-25%

-50%
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