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Протестна иницијатива чешких угоститеља "Цркао пас" открила је како да надмудри
локдаун и строге санитарне мере владе и одлучила је да оснује политичку странку
"Отворићемо Чешку", а сви ресторани, кафићи, пивнице, па и радње које би желеле да
буду отворене и приме госте биће пријављени као локалне ћелије, где чланови
одржавају политичке састанке.

  

  

 „Било који ресторан који се пријави добиће регистрацију као ћелија политичке странке.
Одржаваће се састанци, а гости ће бити чланови наше политичке странке. Састанци
локалних скупштина, политичких партија и парламента изузети су из закона о ванредним
ситуацијама“, казао је један од покретача отпора чешких угоститеља против локдауна
Јиржи Јанечек.

  

На конференцији за новинаре у Прагу на којој је „Цркао пас“ представио нови пут да се,
упркос рестрикцијама, отворе ресторани и кафићи, адвокат Радек Сухи рекао је да ће у
сваком ресторану или радњи бити петиција неопходна да се оснује политички покрет, а
на улазу ће бити видљива ознака да је то у ствари седиште локалне партијске
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организације.

  

Јанечек је казао да се иницијативи придружило и регистровало већ преко 1.000
ресторана и кафића у којима ће и у условима локдауна моћи да се састају гости као
чланови и симпатизери нове странке.

  

„То је одговор на то што ова влада политички злоупотребљава своју моћ“, рекао је
Јаначек и додао да будућа странка ипак неће изаћи на јесење парламентарне изборе.

  

Иницијатива „Цркао пас“ добила је бизарно име по чешком епидемиолошком систему,
чија скраћеница ПЕС значи на чешком пас, а влада је пса одабрала и као симбол за
сваки од пет степени ризика у епидемији ковид-19, за који су везане мање или више
строге мере и затварање и пас радосно маше репом кад је ризик минималан или режи и
кидише када је на петом степену највишег ризика.

  

Иницијатива чешких угоститеља, који захтевају од владе да им допусти да отворе своје
ресторане, кафиће и пивнице, привукла је пажњу јавности почетком јануара, када је од
празних стаклених кригли пива са упаљеним свећама у знак протеста против локдауна
направила ланац светла од туристичког срца Прага до седишта владе на другој обали
Влтаве.

  

Касније, 10. јануара на Старомњестском тргу у Прагу „Цркао пас“ организовао је
демонстрације против санитарних мера владе и затварања привреде због коронавируса,
на којима се окупило преко 2.500 људи, а подржали су их и други привредници из
сектора услуга које су због пандемије затворене, немају приходе и осуђене су на
државну помоћ.

  

„Цркао пас“ најавио је за 23. јануар већи протест, када намерава да поотвара више
угоститељских објеката, иако је министар унутрашњих послова и шеф Кризног штаба Јан
Хамачек поручио да партијски састанци не спадају у исту категорију и изузетак као
састанци локалних одборника или посланика и сенатора Парламента Чешке.
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„Кршење мера против ковид-19 у директном преносу“, прокоментарисао је Хамачек на
Твитеру.

  

У суседној Пољској угоститељи су кренули у отворену побуну против санитарних мера
власти и то на основу правних анализа и преседана, недавне пресуде суда у месту
Ополе који је укинуо казну за кршење мера, јер како стоји у пресуди, затварање
привредних објеката не може да се наређује уредбом владу, уколико није уведена
кризна ситуација или ванредно стање, већ искључиво законом.

  

Будући да су санитарне мере и локдаун донети уредбом владе премијера Матеуша
Моравјецког, а без кризне ситуације или ванредног стања, у супротности су са Уставом
Пољске, тако да је влада сада макар запретила да они који отворе упркос националном
карантину и успеју захваљујући суду да избегну казне, неће добити помоћ од државе.

  

И пре иницијативе Горски вето угоститеља из планинских одмаралишта и скијашких
центара на југу Пољске да неће више поштовати мере, која се као лавина почетком
године проширила по целој Пољској, предузетници у овој земљи довијали су се, као сада
Чеси, да смисле како да отворе свој ресторан или теретану, дискотеку, а да држава не
може да их казни.

  

Дискотека Фејс то фејс из места Рибњик на југу Пољске отвара овог викенда, а сви
гости ће бити оснивачи нове партије Штрајк привредника.

  

Већ раније су неки ресторани отворени као нови канцеларијски простор и позвали госте
да дођу да посао, који би иначе обављали на даљину од куће или у канцеларији, обаве
код њих по повољним ценама за неколико сати седења а истовремено могу да се наједу
или понесу јело кући.

  

Једно клизалиште у Лођу измислило је да је продавница цвећа, али како је цвеће на
средини леда, купци морају до цвећа на клизаљкама, а нико им неће мерити колико
кругова или времена им треба.
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И у Чешкој и у Пољској владе су продужиле локдаун због пандемије ковид-19, иако се
након строгих рестрикција уведених после Божића епидемиолошка ситуација поправља.

  

У Чешкој је дневни прираштај од 7.590 новозаражених коронавирусом током понедељка
за 1.800 мањи него истог дана прошле недеље, а далеко од рекордних преко 17.000
новозаражених од почетка ове године.

  

У чешким болницама је тренутно 6.666 ковид-19 пацијената, а број преминулих порастао
је за 200 и достигао 14.646 од почетка пандемије у пролеће.

  

Влада је у понедељак донела одлуку да затражи од парламента продужење кризне
ситуације због пандемије за још месец дана до 23. фебруара, а кризна ситуација, степен
блажа од ванредног стања, на снази је у Чешкој од 5. октобра.

  

У Пољској је национални карантин са строгим мерама влада продужила до 31. јануара,
иако су статистике повољније, јер је у последња 24 часа у тестовима откривено 4.835
новозаражених, док је јесењи рекорд износио око 27.000 за један дан, али током
понедељка је преминуо 291 човек заражен коронавирусом.

  

(Бета)
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