
Vážení rodiče, prarodiče, pedagogové a vy všichni, kterým ještě stále záleží na vzdělání a budoucnosti 

NAŠICH DĚTÍ, 

 

pokud s námi nekomunikují představitelé Vlády ČR ani námi zvolení poslanci a senátoři, 

pojďme se společně pokusit oslovit politiky na komunální a krajské úrovni, apelujme na ně, klaďme 

jim dotazy a vyžadujme odpovědi. Tento text otevřeného dopisu Vám zasílám jako inspiraci a 

umožňuji vám jeho volné kopírování. 

 

Marie König 

 

Vážený pane starosto,  

 

obracím se na Vás touto cestou jako matka a pedagog. Spojme jako občané své síly a vraťme 

NAŠE DĚTI zpět do škol a vytvořme pro ně normální budoucnost, a to bez zbytečných podmínek 

nesmyslného antigenního testování a povinnosti nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Zachraňme společně krachující podnikatele a živnostníky a obnovme společně alespoň částečně 

život v Česku. Zaměřme se na ochranu rizikových skupin obyvatelstva. Spojme síly občanů a 

komunálních politiků. 

 

Dětem je v současnosti upíráno právo na řádné vzdělání. Právo na vzdělání je dítěti dáno 

mezinárodní smlouvou z roku 1989 „Úmluva o právech dítěte“, kterou ČR ratifikovala a také článkem 

33 „Listiny základních práv a svobod ČR“, která je součástí ústavního pořádku České republiky. 

 

Děti jsou nuceni trávit své dětství v sociální izolaci ve společnosti počítačů a mobilních 

telefonů. Nikdo doposud nepředložil žádnou validní studii, která by dokazovala enormní šíření viru 

způsobujícího onemocnění Covid-19 na půdě základních a středních škol. Většina osob se dle 

veřejných statistik nakazí ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb. Žádná studie 

také zatím neprokázala, že dlouhodobé nošení roušek je pro dětský organismus neškodné. Naopak, 

objevují se studie, které hovoří o jejich škodlivosti a negativním dopadu na zdraví dětí. 

 

Mateřské školy oproti tomu fungují po celé republice v téměř normálním režimu. Z mého 

pohledu je celá tato situace značně diskriminační vůči žákům základních a středních škol. 

 

Nenechme děti zbytečně testovat. Pokud je cena jednoho testu, které jsou plánovány užívat 

ve školách po vzoru Rakouska cca 150,- Kč, pak při počtu žáků a studentů v ČR, kterých je dle dat ČSÚ 



více než 1 300 000, pak takovéto testování bude stát státní pokladnu přibližně 195 000 000,- Kč 

týdně. V případě, že se by všichni žáci a studenti vrátily do škol v březnu 2021, náš stát by do konce 

školního roku utratil astronomickou sumu ve výši 3 510 000 000,- Kč.  

Vyzvěme vládní činitele, ať finance investují smysluplněji do nákupu kvalitních ochranných pomůcek 

pro pedagogy, kteří o tyto mají zájem, a do DOBROVOLNÉHO OČKOVÁNÍ. 

 

 Ve školách se děti mají učit kritickému myšlení, zaujmout postoj a vyjádřit svůj vlastní názor. 

Současná společnost, zdá se, však akceptuje pouze názory mainstreamové. Kdokoli, kdo zaujme jiný 

postoj, než je ten většinový, je prohlašován za novodobého kacíře a konspirátora. Vědci a lékaři, kteří 

nesdílí názor většiny, jsou médii a politiky umlčování a zesměšňováni. Jsme nuceni žít v atmosféře 

strachu, nekritického příjímání názorů většiny a takovou budoucnost nyní připravujeme našim 

dětem. V ČR jsou zaváděna „protiepidemická opatření“, která zjevně nefungují a v mnoha případech 

jsou nesmyslná a omezující lidská práva. Například zákaz nočního vycházení je zcela absurdní, 

vzhledem k tomu, že v denních hodinách jsou např. ve velkých městech přeplněné dopravní 

prostředky hromadné dopravy. A já se jako občan ptám, koho ohrozí z hlediska šíření nakažlivé 

nemoci moje procházka po prázdné ulici ve 22:00? Mezi další absurditu patří to, že obchodní domy a 

supermarkety jsou plné zákazníků a malý obchodník musí nechat svou provozovnu zavřenou. 

Ekonomické dopady způsobené těmito nesmyslnými nařízeními budou mít také hluboký dopad na 

budoucnost našich dětí. 

 

Politici argumentují přetížením zdravotního systému. Praktičtí lékaři stanovují diagnózy po 

telefonu, po telefonické konzultaci klidně předepisují antibiotika i jiné medikamenty. Nemocnice 

odkládají neakutní péči a plánované zákroky. Není právě toto jedním z faktorů narůstající úmrtnosti 

v ČR? Jako příklad uvedu nemocnici v Boskovicích. Aktuálně je tu dle dostupných údajů 

hospitalizováno 21 pacientů s onemocněním Covid-19. Jaká je, pane starosto, celková lůžková 

kapacita nemocnice? Odhaduji, že minimálně 150 lůžek. Jaká je skutečná aktuální situace 

v boskovické nemocnici? 

 

Dle dat z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je v Jihomoravském kraji průměrný 

věk zemřelých s onemocněním Covid-19 80 let. Toto číslo je dlouhodobě konstantní. Oproti tomu tu 

máme děti, které jsou sociálně izolované, a občanům v produktivním věku se omezuje jejich právo na 

svobodné podnikání, lidé krachují a upadají do depresí. Psychiatrické ordinace jsou dlouhodobě 

přeplněné a čekací lhůta na psychiatrické vyšetření je například v Boskovicích i 4 měsíce. 

 



K otázce povinného očkování – očkovaný jedinec může být nadále infekční a virus šířit. Nelze 

tedy v tomto ohledu hovořit o vybudování kolektivní imunity po vakcinaci. Jaký je tedy případný 

argument pro to, aby očkování bylo povinné? Z logiky věci tedy vyplývá, že případné očkování chrání 

pouze očkovaného jedince před případným závažným průběhem onemocnění, ale v žádném případě 

nemůže zastavit ani zpomalit šíření viru v populaci. Ministr Blatný také prohlásil, že se v ČR bude 

očkovat pouze evropsky schválenými vakcínami. Premiér Babiš a zmocněnec Prymula, však v zápětí 

hovoří o užití ruské vakcíny bez potřeby registrace. 

 

Tímto  dopisem na Vás apeluji jako na člověka, politika a jistě i na rodiče nebo prarodiče, 

abyste mi jako řádně zvolený politik odpověděl na mé dotazy a vyjádřil se k uvedeným informacím. 


