
 
 

Penězožrouti versus kolektivní 
imunita 
 
Řeknete si, kdo by myslel na peníze, když v sázce je život.  
Tak to by jste se divili, vlastně I já jsem se nestačila divit, když zpráva o Coronaviru 
ke mě přišla, jako povodeň, né z Číny, ale z Čech.  
Do té doby jsem žila a pracovala v Anglii celkem bezstarostně. Všechno bylo 
otevřené, nikdo nenosil roušku a najednou mi paní od nás z knihovny napsala, že je 
u nás, v našem maličkém městečku, které je spíše vesnicí, ba co dím, spíše 
vesničkou, zavřená základní škola. 
 
Chvíli jsem na tu zprávu nevěřícně hleděla, Coronavirus, to je přece někde daleko, 
někde, kde se nás to netýká…alespoň v takovém domnění nás tu udržovala zdejší 
vláda. Tak to mi poprvé došla vážnost situace a další zpráva následovala. Jihočeský 
klub obce spisovatelů zrušil pravidelnou měsíční schůzku. 
 
“Tak, to je vážný.” 
  
Řekla jsem si, ale šla do práce, jako každý jiný den, kde na mě prská tisíce 
zákazníků. Cestou z práce jsem si vzala noviny a dočetla se o Borisově experimentu 
s kolektivní imunitou. 
Konečně jsem pochopila, proč tu všichni žijí, jako by se nic nedělo. Řekla jsem si, že 
snad mu to vyjde a nebude se tu muset nic zavírat, přesto jsem ale cítila, že to je 
pouhá utopie.  
 
Doufala jsem. 
 
Nechtěla bych, aby náš obchod zůstal zavřený, tady člověk musí jet jak lokomotiva, 
aby na konci měsíce mohl zaplatit nájem, problém je, že tady hodně lidí slyší jen na 
zacinkání peněz, nic jiného je nezajímá, kamarádka, co tu žila 10 let mi to říkala, teď 
už plně chápu, co tím myslela. 
Za cinkáním zlaťáků se tu mnohdy ztrácí lidskost, obyčejná slušnost a porozumění. 
Ukážete peníze a můžete všechno...studovat s IQ 000 nic, rozjezdit trávník v parku, 
ve drahým fáru... Někdy mě z toho jímá smutek a není to jen žárlivost, myslím si, že 
bych takové věci nedělala, i kdybych na to měla, ale člověk nikdy neví, jak ho peníze 
změní. 
Stále jsem ale doufala, že snad se nám tu alespoň nerozšíří virus, ten na prachy 
hledět nebude a v té době to vypadalo, jako absolutně nekontrolovatelná věc.  
Za tu dobu sladkého nevědomí jsem moc nesledovala média a tak jsem ani 
nevěděla,  že máme jednu z nejvyšších úmrtností, zato jsem se už několikrát měla 
možnost přesvědčit, o tom, že státní zdravotnictví je tu na nic. Soukromé kliniky, to 
jo, ty jsou kvalitní, ale na ty má málo kdo a je to zase vo prachách. Doktora na 
pojišťovnu jsem tu vlastně zkusila jen jednou a od té doby jezdím k doktorům raději 
do Čech.  



Mezitím, co jsem studovala denní zprávy, a přemítala o kvalitě státní zdravotní péče 
ve Spojeném království, našli virus dva bloky od našeho obchodu, na soukromé 
Middlesex University.  
 
Zavřeli to tam a desinfikují.  
 
Většina z těch studentů k nám chodila na jídlo.... 
Zpráva se roznesla rychle po okolí a v obchodě dnes podstatně ubylo zákazníků, 
vláda uvažuje o zmrazení nájmů na tři měsíce, protože né všichni lidé mohou 
pracovat z domova. 
Jenomže jestli to přežijeme budeme všichni dlužit svým pronajímatelům nájem za tři 
měsíce, to znamená, že tři měsíce budu platit dvojitě, nájem plus předešlý nájem. 
Jeden nájem je půlka mé výplaty, dva nájmy jsou má celá výplata, ani se 
zaměstnavatel nemusí obtěžovat posílat mi to na účet, může to poslat rovnou 
hladové agentůře. 
Na konci týdne se vláda usnesla o tom, že by se mělo uvažovat o zavření hostinců. 
V nemocnici v Chillinghamu, mají čtyři nové případy nakažení, volal mi to kamarád, 
co tam pracuje, jako lapiduch, většinou se prý jedná o slovenské Rómy. 
 
Nevadí, večer jdu do posilovny, každý druhý stroj je vypnutý, aby se udržovaly 
správné odestupy, je na něm nalepen  lísteček, kde se provozovatelé omlouvají za 
způsobené nepohodlí, svým klientům a všem děkují za spolupráci.  
 
Hned ráno velká událost prolétla zprávami, už se prý nakazil i Charles s Borisem, ten 
ze své karantény v Downing Street 10, vydal prohlášení o úplném uzavření všeho, 
co není nutné pro život, tedy všeho, s vyjjímkou několika potravinových obchodů, 
Coronavirus mu rozjasnil mozek a on zázračně prozřel.  
 
O kolektivní imunitě už ani slovo. 
 
 
 
Jen jestli neprozřel příliš pozdě. 
 
To se myslím ukáže až příští týden, jak to bylo moc pozdě a lidé z toho mají stále 
spíše legraci, i přes to, že je tu minimálně o tisíc mrtvých více než v Čechách.  
Na ulici, cestou z posilovny jsem viděla úžasný výjev, lidi chodili kolem... sice s 
rouškama na hlavě..., tedy spíše na bradě a popíjeli vesele kafe z kavárny Costa, je 
potřeba se chránit...ale netřeba to přehánět.  
Ne vše je stále zavřené, i náš obchod je otevřený a já jsem pracovala celý víkend, v 
neděli dokonce deset hodin. Vydělali jsme 200 liber, což svědčí o tom, že zákazníci 
stále chodí, méně, ale přece, navzdory upozornění, většinou bez roušky. Šéf nebyl 
spokojený s oněmi dvěstě librami a řekl, že si není jistý, jestli bude mít na konci 
měsíce na výplaty... Na konci měsíce budu tedy chudá a ještě nakažená. 
 
V pondělí ráno jdu zase do práce, je to slunečné ráno, plné ranních běžců parkem, 
samozřejmě bez roušky. 
 
Večer, ale zavřeli posilovnu... 
 



Náš obchod je stále otevřený, od nálezu viru na zdejší soukromé universitě, chodí 
podstatně méně zákazníků, jestli nás tu nakonec přece jen zavřou, nebude to kvůli 
Coronaviru, ale kvůli tomu, že nic nevyděláváme a tudíž je to zbytečné plýtvání, už 
tak dost drahou energií.  
 

 

 


