Určeno KAŽDÉ organizační složce STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ v ČR
• seznam 97 STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ dle průvodního e-mailu pro danou
organizační složku

Určeno KAŽDÉMU jmenovanému STÁTNÍMU ZÁSTUPCI v ČR
• jmenný seznam dle průvodního e-mailu pro danou organizační složku
STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
• celkem 1.235 STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ na všech úrovních STÁTNÍHO
ZASTUPITELSTVÍ

https://verejnazaloba.cz/prehled-statnich-zastupitelstvi/
Podáno elektronicky pomocí KAŽDÉ individuální elektronické adresy podatelny dané
organizační složky STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

V Praze dne 17.08.2021
OZNAMOVATELÉ:

(1) Radek PECH, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX

(2) David FORMÁNEK, nar. XX.XX.XX v XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX

(3) plk. MUDr. Marek OBRTEL, nar. XX.XX.XXXX v XXXXXXX, bytem XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
I.

PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ

Část 1. z 10. – trestní oznámení bude průběžně jednotlivými tematickými celky doplňováno

v souladu s Trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. s důvodným podezřením na
páchání následující trestné činnosti:

§ 140 Vražda; § 145 Těžké ublížení na zdraví; § 149 Mučení a jiné nelidské
a kruté zacházení; § 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
předměty; § 159 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné
ženy; § 167 Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem;
§ 171 Omezování osobní svobody; § 175 Vydírání; § 177 Útisk; § 180
Neoprávněné nakládání s osobními údaji; § 181 Poškození cizích práv; § 184
Pomluva; § 206 Zpronevěra; § 209 Podvod; § 248 Porušení předpisů
o pravidlech hospodářské soutěže; § 275 Porušení povinnosti při hrozivé tísni;
§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení; § 280
Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků; § 297 Neoprávněné
vypuštění znečišťujících látek; § 298 Neoprávněné nakládání s odpady; § 309
Vlastizrada; § 310 Rozvracení republiky; § 311 Teroristický útok; § 312 Teror;
§ 319 Spolupráce s nepřítelem; § 328 Přisvojení pravomoci úřadu; § 329
Zneužití pravomoci úřední osoby; § 336 Pohrdání soudem; § 351 Maření
přípravy a průběhu voleb a referenda; § 352 Násilí proti skupině obyvatelů
a proti jednotlivci; § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny
osob; § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování
jejich práv a svobod; § 357 Šíření poplašné zprávy; § 361 Účast na
organizované zločinecké skupině; § 400 Genocidium; § 401 Útok proti
lidskosti; § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí; § 404 Projev sympatií
k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka; § 405 Popírání,
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia; § 411 Použití
zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje;
ZEJMÉNA Z DŮVODU PODEZŘENÍ

MOŽNÉHO BIOTERORISMU, ROZSÁHLÉ ORGANIZOVANÉ MEZINÁRODNÍ
TRESTNÉ ČINNOSTI, ZNEUŽITÍ PRAVOMOCÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE,
OBECNÉHO OHROŽENÍ S NÁSLEDKEM MOŽNÉHO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ, SMRTI
A NEOPRÁVNĚNÉHO OMEZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, A DALŠÍ
TRESTNÉ ČINNOSTI

1. Tímto podáváme ke KAŽDÉMU orgánu ve strukturách státního zastupitelství
činnému v trestním řízení, a stejně tak výslovně KAŽDÉMU státnímu zástupci či
státní zástupkyni v něm jmenovaným, k řešení toto trestní oznámení.

2. Vzhledem k NEBÝVALÉMU ROZSAHU porušování zejména Listiny základních
práv a svobod, ústavních práv, rozličných mezinárodních smluv a úmluv,
Norimberského kodexu, a naprosto již zcela zjevné plošné politizaci péče o veřejné
zdraví, nedostatečně odůvodněného a nezákonného plošného zneužívání státní
moci vydáváním NEZÁKONNÝCH mimořádných opatření, nařízení, zákonů, či
vyhlášek, společně dále s koordinovanými kroky v oblasti NEZÁKONNÉ cenzury,
tj. PORUŠOVÁNÍM ústavou zaručené svobody slova, tisku, omezováním dialogu či
prezentace odlišných názorů jak na sociálních sítích, tak i v mainstreamových
a zejména ve veřejnoprávních médiích, zastrašováním, umlčováním a používáním
dalších nemorálních, neetických či dokonce NEZÁKONNÝCH metod, které silně
narušují demokratické principy našeho právního státu, jsme nuceni oslovit úplně
KAŽDÉHO státního zástupce a státní zástupkyni v zemi, aby se touto již zcela
zjevnou trestnou činností ve své oblasti působnosti NEPRODLENĚ ZABÝVALI.
3. Je potřeba si uvědomit, že pokud bychom takové trestní oznámení zaslali pouze
jednomu z Vás, tato jedna zodpovědná osoba by byla pod NEBÝVALE SILNÝM
POLITICKÝM I KOLEGIÁLNÍM TLAKEM.
4. Jedinou možností, jak takovému tlaku zamezit, je oslovit Vás úplně všechny a dát
Vám takto ÚPLNĚ VŠEM BEZ ROZDÍLU LEGÁLNÍ MOŽNOST, ale spolu s tím
i pro Vás také PLNOU ODPOVĚDNOST razantně a koordinovaně zasáhnout proti
nezákonným postupům vlády a dalších osob či organizací. Jestli existuje
NEJVHODNĚJŠÍ DOBA NA ZÁSAH, TAK JE TO PODLE NÁS PRÁVĚ TEĎ.
5. S ohledem na ROZSAH VYŠETŘOVÁNÍ a nutného prověřování máme dále za to,
že je potřeba tuto záležitost řešit jednak jak plošně, tak částečně i koordinovaně,
a to zejména v rámci VŠECH STRUKTUR státního zastupitelství.
6. Účelem tohoto trestního oznámení rozhodně NENÍ vyvolání paniky, či šíření
poplašných zpráv, protože veškeré informace zde uvedené se opírají o odborná
stanoviska vědců, lékařů a dalších odborníků, a v neposlední řadě také o statistiky
uveřejňované v různých světových REJSTŘÍCÍCH NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ po
očkování, stejně tak i o výsledky podrobného monitorování situace po celém světě.
7. V první řadě se nám jedná o OKAMŽITÉ ZAMEZENÍ ŠKOD NA ZDRAVÍ
A LIDSKÝCH ŽIVOTECH, zahájení účinného vyšetřování, protože zodpovědné
instituce a odborní jednotlivci, které jsme do dnešní doby konfrontovali s odlišnými
stanovisky, NEJSOU SCHOPNI dostatečně odborně, a bohužel logicky a ani laicky,
vysvětlit či odstranit naše obavy zakládající se na OPAČNÝCH,
tj. NESOUHLASNÝCH odborných stanoviscích svých oponentů, mezinárodních
vědeckých či lékařských odborníků a profesionálů.
8. Toto trestní oznámení bude námi v jednotlivých oblastech PRŮBĚŽNĚ
DOPLŇOVÁNO, a bude se detailně koncentrovat na následující samostatné
individuální okruhy následujících DÍLČÍCH PROBLEMATIK:

i.

PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ => DETAILY JSOU JIŽ SOUČÁSTÍ TOHOTO
DOKUMENTU
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZASTAVENÍ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 A DOČASNĚ PRO JISTOTU
TAKÉ JAKÉHOKOLI JINÉHO OČKOVÁNÍ –
a to s ohledem na nově vyvinuté EXPERIMENTÁLNÍ látky proti COVID-19.
Stejně tak je potřeba zabývat se následně i DALŠÍMI HROZBAMI v kontextu
toho, že výrobci těchto očkovacích látek jsou výrobci a distributoři dalších zcela
běžných očkování jako je např. sezónní očkování proti chřipce, stejně tak jako
jakýchkoli dalších očkování, a tyto musí být před použitím v ČR DŮSLEDNĚ
A DETAILNĚ ANALYZOVÁNY a prověřeny před dalším použitím nejlépe
specializovanými armádními laboratořemi ČR zcela nezávislými na zřejmě již
zcela ZKORUMPOVANÉM zdravotním systému (a to nejen v ČR).

ii.

PROBLEMATIKA ROUŠEK & RESPIRÁTORŮ => DETAILY BUDOU DODÁNY
POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ
MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZRUŠENÍ POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ Z DŮVODU
MOŽNÉHO BIOTERORISMU, ROZSÁHLÉ ORGANIZOVANÉ MEZINÁRODNÍ
TRESTNÉ ČINNOSTI, ZNEUŽITÍ PRAVOMOCÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE,
OBECNÉHO OHROŽENÍ S NÁSLEDKEM MOŽNÉHO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ,
SMRTI A NEOPRÁVNĚNÉHO OMEZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD –
a to s ohledem na jejich NEÚČINNOST, negativní dopad na lidské zdraví,
psychiku, skutečný aktuální stav takové ochrany dostupné na našem trhu, s tím
spojené finanční náklady a možné
MOTIVACE POLITIKŮ ČI
ZDRAVOTNICKÝCH ÚŘEDNÍKŮ pro zavádění plošné povinnosti nošení této
ochrany postavené víceméně na proklamaci, že všechny evropské země toto
opatření také zavedly. Dalším fokusem bude možná KONTAMINACE těchto
zdravotních pomůcek nanotechnologickými a chemickými produkty, a jejich
dopad na zdraví veřejnosti. Stejně tak se budeme zabývat jejich nezákonným
a neetickým vyžadováním, polarizací společnosti, neadekvátními zásahy
bezpečnostních složek, pracovníků ostrah různých privátních společností,
prodavačů, řidičů, učitelů, ředitelů škol, revizorů, průvodčích a dalších k tomuto
úkonu zcela neoprávněných a nekompetentních osob, tj. zcela NEZÁKONNÝCH
POSTUPŮ.

iii.

PROBLEMATIKA POVINNÉHO TESTOVÁNÍ => DETAILY BUDOU DODÁNY
POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ
MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZRUŠENÍ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ NA COVID-19 Z DŮVODU MOŽNÉHO
ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI VEŘEJNÉHO ČINITELE, OBECNÉHO OHROŽENÍ
S NÁSLEDKEM MOŽNÉHO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ I SMRTI,
A NEOPRÁVNĚNÉHO OMEZENÍ LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD –
a to zejména s ohledem na NESPOLEHLIVOST PCR TESTŮ pro jejich vysokou
citlivost a náročnost dodržování postupu při testování, a také s ohledem na jejich
naprostou
NESCHOPNOST
rozlišit
infekčnost
nebo
neinfekčnost
u asymptomatických osob. Dalším fokusem bude KONTAMINACE těchto
zdravotních pomůcek nano-technologickými a chemickými produkty, a jejich
dopad na zdraví veřejnosti.

iv.

PROBLEMATIKA ZAVÁDĚNÍ OČKOVACÍCH CESTOVNÍCH PASŮ =>
DETAILY BUDOU DODÁNY POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST
A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ
DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZASTAVENÍ ZAVÁDĚNÍ OČKOVACÍCH CESTOVNÍCH PASŮ –
a to zejména s ohledem na PRAKTICKOU UKÁZKU fungování státního aparátu
a jím nejprve označování informací o zavádění mezinárodních cestovních pasů
za dezinformace, a jejich následné bezskrupulózní zavádění do praxe, a navíc
ještě do každého aspektu dennodenního lidského života. Zavádění tohoto
nástroje je nezákonným nástrojem pro ROZDĚLOVÁNÍ CELÉ LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI, omezování práv a svobod neočkované skupiny osob, stejně tak
jako bezprecedentním VYDÍRÁNÍM všech osob, a to nejen v rámci ČR.
Podporou a zaváděním tohoto nástroje se vedoucí představitelé našeho státu,
vědy a medicíny podílí na nezákonném POŠKOZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
A SVOBOD LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

v.

PROBLEMATIKA NAPADENÍ ČR A BIOTERORISMU => DETAILY BUDOU
DODÁNY POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST A PROBLEMATIKU
OČKOVÁNÍ MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– PROŠETŘENÍ JIŽ ZCELA ZŘEJMÉHO NAPADENÍ ČR A S TÍM
SOUVISEJÍCÍHO BIOTERORISMU –
kdy POLITICKÁ A MEDIÁLNÍ HYSTERIE bezprostředně po vyhlášení pandemie
WHO, s cílem ZAMLČET a NEPROŠETŘIT možný umělý, tj. z laboratoře
pocházející původ viru, což mělo a má obrovský logický dopad na způsob řešení
pandemie, či vzniklé krizové situace. Vláda nejen, že nekomunikovala
a nekoordinovala sběr informací a nabízené pomoci k zamezení škod na zdraví
a životech, ale zcela takové informace IGNOROVALA, ačkoli je měla k dispozici
již druhý den po uzavření hranic. OBVODNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PRO
PRAHU 1, včetně BIS, která má navíc informační povinnost vůči Vládě ČR
a Prezidentovi ČR, tyto informace IGNOROVALY PODRUHÉ, když jim byly
podány dne 21.04.2020 formou jmenovitého trestního oznámení.

vi.

PROBLEMATIKA MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A LEGISLATIVNÍCH NOREM
=> DETAILY BUDOU DODÁNY POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST
A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ
DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– UKONČENÍ VŠECH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A LEGISLATIVNÍCH
NOREM VZTAHUJÍCÍCH SE K PANDEMII –
veškerá vládou přijatá opatření a legislativní normy týkající se řešení problémů
„pandemie“, vybíráme namátkou (a) Zákon č. 94/2021 Sb. ze dne 26.02.2021,
tj. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
a o změně některých souvisejících zákonů; (b) VYHLÁŠKA 305-2020 ze dne
23. června 2020 o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za
hrazené služby poskytnuté v roce 2020, dle které Ministerstvo zdravotnictví
stanovilo dle § 1 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám
poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie
onemocnění COVID-19 v roce 2020; (c) mimořádná opatření MZČR a Vlády ČR
a mnohé další jsou obsahově a funkčně podobné těm, které byly přijímány po
celém světě.

Tato nebývalá souhra a koordinace s BEZPRECEDENTNÍM ZÁSAHEM
zejména do oblasti lidských práv a svobod, vznikem možné finanční závislosti
nemocnic na úhradách za výkony u COVID pacientů, vznikem finanční závislosti
podnikatelů a živnostníků na naprosto nedostatečné finanční podpoře státu,
s negativním dopadem na podnikání, zaměstnání, vzdělání a další oblasti života
občanů jednotlivých států se usvědčila sama svým účelem. ÚČELEM NIKDY
NEBYLA PÉČE O VEŘEJNÉ ZDRAVÍ. Vláda ČR nepodnikla žádné plošné kroky
k tomu, aby informovala občany o skutečné prevenci, tj. POSILOVÁNÍ
VLASTNÍHO IMUNITNÍHO SYSTÉMU, doplňování životně důležitých vitamínů,
kromě toho, že rozdávala podle nás kontaminované a technicky naprosto
nevyhovující roušky a respirátory z Číny, a to nejen svým nejstarším občanům,
ale bezesporu i všem pracovníkům státní správy, a umožnila jejich prodej v ČR.
Vládní představitelé přijímali pouze taková preventivní opatření, která
NEGATIVNĚ OVLIVŇOVALA a OVLIVŇUJÍ KVALITU a ODOLNOST
IMUNITNÍHO SYSTÉMU, psychickou pohodu svých občanů, ZVYŠOVALA
JEJICH FINANČNÍ ZÁTĚŽ a naproti tomu občanům UPÍRALA PRÁVA na
svobodu pohybu, obživy, vzdělání, zábavy a podnikání. Žádná z jejich
proklamací o statistických modelech, mnoha úmrtí se nenaplnila. Musíme však
konstatovat, že bohužel se to díky jejich přístupu naplní tento podzim, zimu
a příští jaro, a také v následujících letech, kdy budou podle všeho nejvíce
poškození právě lidé ze skupin očkovaných. To by nemělo platit pro očkované
z tzv. PLACEBO skupiny, kterým byl administrován fyziologický roztok, pokud
ovšem spolu s ním nebyla podávána ještě jiná látka.
Veškerá legislativa, ať již částečně schválená nebo připravovaná, má za cíl
DISKRIMINOVAT skupinu neočkovaných osob, ELIMINOVAT ty, kteří se staví
proti krokům Vlády ČR, a ty kteří mají jiné informace a pohled na dopady tohoto
naprosto NEBÝVALÉHO a NELIDSKÉHO HYENISMU. Veškerá legislativa,
která takto NEZÁKONNĚ posiluje roli státu, zejména v oblastech omezování
práv a svobod, zavádění povinného očkování, odebírání dětí, uzavírání
neočkovaných do „karanténních zařízení“, musí OKAMŽITĚ SKONČIT. Máme
dostatek důkazů na to, věřit tomu, že se jedná o MEZINÁRODNÍ
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN a BIOTERORISMUS.

vii.

PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADY VŠECH ZPŮSOBENÝCH ŠKOD =>
DETAILY BUDOU DODÁNY POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST
A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ
DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADY VŠECH ZPŮSOBENÝCH ŠKOD –

je nám naprosto jasné, že žalovat stát o náhradu škody je v tomto případě
NESMYSLNÉ, zejména proto, že bychom tak zažalovali o náhradu škody jen
sami sebe. Stát by se ale měl v první řadě postarat o ZAJIŠTĚNÍ MAJETKŮ
těch, kteří se na klíčových rozhodování podíleli, a to tak, aby nedošlo k převodům
majetku na jiné osoby, blízké rodinné příslušníky, přátele či spolupracovníky. Stát
by měl PROVĚŘIT VEŠKERÉ TRANSAKCE OD 01.01.2020 S OHLEDEM NA
NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ, zejména z titulu toho, zda nebyl nákup
organizován ruku v ruce se zneužitím informací. Za VELMI SKANDÁLNÍ bychom
považovali, pokud by třeba někdo z vládních představitelů v době pandemie,
nouzového stavu, nakupoval nemovitosti třeba na Václavském náměstí od
podnikatelů, které by třeba před samotnou koupí nemovitosti či podniku svým
politickým rozhodnutím nejprve podnikatelsky poškodil, a de-facto zlikvidoval.
Z tohoto pohledu by měla proběhnout VELMI DŮKLADNÁ HLOUBKOVÁ
KONTROLA VŠECH PŘEVODŮ, a to zejména s ohledem na to, že samotná
Vláda ČR zrušila překvapivě daň z nabytí nemovitých věcí. Pokud by se ukázalo,
že vládní představitelé a zákonodárci zneužili své pravomoci, a vědomě
a účelově provedli změnu zákonů, aby při nákupu nemovitostí tedy při jejich
nabytí nemuseli státu odvádět daně, považovali bychom to za skandální
a hanebné. O trestně právních důsledcích z tohoto vyplývajících nemluvě.
Stát by se měl neprodleně pustit do vyšetřování verze tzv. „LABORATORNÍHO“
ÚNIKU, tedy v konečném výsledku verze „UMĚLÉHO VIRU“, který se již veřejně
řeší v USA, a to na základě zveřejněné e-mailové korespondence, která byla
zveřejněna na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, v USA
od nejlépe placeného vládního úředníka jejich tamní administrativy, člověka
zodpovědného za řízení pandemie v USA, dr. Antony Fauciho. Bohužel, veškeré
další důkazy, které máme k dispozici, pak zcela jasně hovoří o PLÁNOVANÉM
BIOTERORISMU, který byl DLOUHODOBĚ PŘIPRAVOVÁN. V záležitosti
náhrady škod jsme schopni poskytnout součinnost s efektivním vymáháním
náhrady způsobených škod, kterou by měly financovat zejména ty osoby,
subjekty a organizace, které za celým GLOBÁLNÍM PROJEKTEM podle nás
zcela falešné pandemie stojí.

viii.

PROBLEMATIKA ODVOLÁNÍ, ZATČENÍ, TRESTNÍ STÍHÁNÍ A POTRESTÁNÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT a ČRo => DETAILY BUDOU DODÁNY
POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ
MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
s výzvou na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU

– ODVOLÁNÍ, ZATČENÍ, TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A POTRESTÁNÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČT a ČRo, SPOLU SE ZODPOVĚDNÝMI

VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY A REPORTÉRY REDAKCÍ ZPRAVODAJSTVÍ,
PUBLICISTIKY A INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKY –
jak bude vyplývat ze všech informací, které v tomto trestním oznámení jsou
a ještě budou uvedeny, je zcela jasné, že se ČT a ČRo instituce, které mají zcela
jiný zákonný status a zákonné povinnosti vůči veřejnosti,
tj. zajišťovat nestranné, objektivní a vyvážené informace, namísto své práce,
kterou jim ukládá zákon, pustily do CENZURY, a to nejen ODBORNÝCH
NÁZORŮ, ale i do cenzury POLITICKÝCH OPONENTŮ a POSILOVÁNÍ
NEROVNÉ POLITICKÉ SOUTĚŽE. Z našeho pohledu se jedná o NEJVYŠŠÍ
MÍRU ZLOČINU, protože pokud by ČT a ČRo dělaly svoji práci svědomitě,
zodpovědně a podle zákona, byli by lidé správně informováni, nedocházelo by
k rozdělování společnosti, a ani ke zpravodajství, které bychom se nebáli označit
za naprosto TENDENČNÍ A PROPAGANDISTICKÉ.

ix.

PROBLEMATIKA ZATČENÍ, TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A POTRESTÁNÍ VŠECH
ZODPOVĚDNÝCH OSOB => DETAILY BUDOU DODÁNY POZDĚJI,
S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ MUSÍME
TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– ZATČENÍ, TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A POTRESTÁNÍ VŠECH
ZODPOVĚDNÝCH OSOB ZA EKONOMICKÉ ŠKODY, POŠKOZENÍ VZNIKLÁ
OČKOVÁNÍM, TESTOVÁNÍM, KONTAMINOVANÝMI ZDRAVOTNICKÝMI
PROSTŘEDKY, ZANEDBÁNÍM LÉKAŘSKÉ PÉČE, ŠPATNOU
DIAGNOSTIKOU, NEPODÁNÍM LÉČEBNÝCH PROSTŘEDKŮ
A OBĚTECH NA ŽIVOTECH PŘED NORIMBERSKÝM TRIBUNÁLEM, NEBO
SPECIÁLNĚ USTAVENÝM NEZÁVISLÝM VŠELIDOVÝM SOUDEM –
osobně jsme bytostně přesvědčeni, že máme dostatek důkazů o nezákonném
postupu vlády, komerčních mainstreamových médií, některých vědců, lékařů,
institucí a dalších, kteří se dopustili přečinů a zločinů v takové míře, jakou náš
stát OD SKONČENÍ DOBY TOTALITY A DOBY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
NEPAMATUJE. Zcela zřetelným trestným činem se nám jeví zneužití pravomocí
veřejného činitele, šíření poplašné zprávy, vydírání, útisk, zavádění apartheidu
a spolupodílnictví na mezinárodním organizovaném zločinu, stejně tak jako na
zločinech proti lidskosti, vlastizrady a genocidě vlastního národa, stejným dílem
pak na genocidě celé globální společnosti.

x.

PROBLEMATIKA UKONČENÍ CENZURY A UMOŽNĚNÍ VŠEM POLITICKÝM
STRANÁM KANDIDUJÍCÍM DO PARLAMENTU ČR STEJNÝ ČASOVÝ
PROSTOR PRO PREZENTACE SVÝCH LÍDRŮ A VOLEBNÍCH PROGRAMŮ
=> DETAILY BUDOU DODÁNY POZDĚJI, S OHLEDEM NA ROZSÁHLOST
A PROBLEMATIKU OČKOVÁNÍ MUSÍME TRESTNÍ OZNÁMENÍ POSTUPNĚ
DOPLŇOVAT
doprovozená OTEVŘENOU VÝZVOU TORPÉDO-21
na vydání příkazu k OKAMŽITÉMU
– UKONČENÍ CENZURY A UMOŽNĚNÍ VŠEM POLITICKÝM STRANÁM
KANDIDUJÍCÍM DO PARLAMENTU ČR STEJNÝ ČASOVÝ PROSTOR PRO
PREZENTACE SVÝCH LÍDRŮ A VOLEBNÍCH PROGRAMŮ –
VŠECHNY POLITICKÉ SUBJEKTY regulérně se účastnící jakýchkoli voleb mají
mít STEJNÝ PŘÍSTUP DO MÉDIÍ a NA TELEVIZNÍ OBRAZOVKY. Veřejnost
má právo vidět TELEVIZNÍ PŘENOSY Z JEDNÁNÍ V POSLANECKÉ
SNĚMOVNĚ, SENÁTU, STEJNĚ TAK JAKO Z JEDNÁNÍ VLÁDY. Je to jedna
z možných a potřebných KONTROL VÝKONNÉ POLITICKÉ MOCI.

9. Jak vidíte, tematický záběr tohoto trestního oznámení je velmi široký a bezpochyby
s plošným celospolečenským dopadem. Několikrát jsme vyzývali Poslaneckou
sněmovnu k sestavení PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE, která by za námi
předem stanovených podmínek, které jsme poslanecké sněmovně předložili formou
NÁVRHU USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, celou záležitost ještě včas
kontrolovala, a zamezila by tak vzniku ekonomických škod a v pokračování
TRESTNÉ ČINNOSTI. Nestalo se. OPOZICE, STEJNĚ TAK JAKO CELÁ
VLÁDNOUCÍ GARNITURA NAPROSTO SELHALA.
10. Stejně tak jsme žádali Radu ČT o sjednání nápravy a odvolání generálního ředitele
ČT zejména Z DŮVODU NEDODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ČT a její povinnosti
zajišťovat pro veřejnost vyvážené, objektivní televizní zpravodajství. Česká televize
a Český rozhlas jako veřejnoprávní instituce JSOU PLNĚ ZODPOVĚDNÉ za šíření
politické propagandy a neúplných informací, které spoustu občanů a možná i někoho
z Vás a Vašich blízkých OHROZILY NA ZDRAVÍ, PRÁVECH A SVOBODÁCH
ZARUČENÝCH VŠEM OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVOU ČR.
11. Vzhledem k situaci, kdy JE POTŘEBA NEJPRVE ODVRÁTIT JAKÉKOLI DALŠÍ
ŠKODY NA ŽIVOTECH A ZDRAVÍ OBČANŮ ČR, Vám v této první části
poskytneme dostatek důkazů a informací pro ZAHÁJENÍ VYŠETŘOVÁNÍ
A NEPRODLENÉ PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ PRO VAZEBNÍ STÍHÁNÍ
ZODPOVĚDNÝCH OSOB, BLOKACI JEJICH MAJETKŮ, stejně tak jako pro další
koordinovaný postup pro zachování demokratických principů naší společnosti, ale
také Ústavou zaručených práv a svobod.

i.

PROBLEMATIKA OČKOVÁNÍ

12. Odkazujeme se na odbornou publikaci z nakladatelství GRADA, přesněji řečeno na
její veřejně dostupnou část, která řeší Etické problémy medicíny na prahu 21. století,
a která byla vydána v rámci EDICE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLK autory:
PhDr. et PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D., MBA, doc. MUDR. Petrem Bartůňkem,
CSc., a kolektivem. V knize se na straně 441 pod bodem (17) výslovně uvádí –
začátek citace:
„(17) Nový způsob léčení je možné použít u nemocného až po
dostatečných biologických zkouškách, ZA PODMÍNEK DODRŽENÍ Helsinské
konvence a Norimberského kodexu, POD PŘÍSNÝM DOHLEDEM a pouze
tehdy, POKUD PACIENTA NEPOŠKOZUJE.
Helsinská konvence (neboli Helsinská deklarace Světové lékařské
asociace) byla poprvé přijata v roce 1964 a do dnešní doby prošla několika revizemi.
Ta poslední byla přijata v roce 2008 v jihokorejském Soulu. Ve stručnosti lze shrnout,
že Helsinská deklarace uvádí zásady medicínského výzkumu na člověku do souladu
s
pojetím
lékařské
etiky
a
lidských
práv
v
oblasti
biologie
a medicíny. Revidované verze Helsinské deklarace zavádějí systematičtější přístup
k ochraně osob, které participují, ať už v rámci léčby, nebo jen jako pokusné
subjekty, na medicínském výzkumu, zejména těch osob, které jsou zcela závislé na
pomoci svého okolí. Kladou také čím dál přísnější požadavky na posuzování
a schvalování protokolů výzkumných projektů, zejména co se týká vědeckého
a etického posouzení a zdůvodnění každého experimentu, do nějž jsou zapojeny
lidské bytosti.
Norimberský kodex byl přijatý v roce 1947 a zdůrazňuje nutnost
poučeného a dobrovolného souhlasu lidského jedince před zařazením do každého
experimentu. Vznikl na základě hrůzných zkušeností vězněných osob, na nichž byly
prováděny pokusy v koncentračních táborech.“ konec citace
13. Musíme si uvědomit, že očkovací látka existuje pouze v režimu s povolením
k mimořádnému použití v nouzovém režimu. EXPERIMENTÁLNÍ „VAKCÍNA“
JEŠTĚ NENÍ PLNĚ SCHVÁLENA. Vše jsou to jen EXPERIMENTÁLNÍ
PRODUKTY.
14. PODMÍNĚNÁ REGISTRACE je schválením léku, který řeší lékařské potřeby
pacientů, které nelze léčit jiným schváleným léčivem, a to NA ZÁKLADĚ MÉNĚ
KOMPLEXNÍCH ÚDAJŮ, než je běžně požadováno. Dostupné údaje musí
naznačovat, že přínosy léčivého přípravku převyšují jeho rizika, a žadatel
o registraci by měl být schopen V BUDOUCNOSTI poskytnout komplexní klinické
údaje.
15. Pokud se pacientům nebo zdravým osobám podávají EXPERIMENTÁLNÍ
PŘÍPRAVKY, spadá to pod klinický a lékařský výzkum. Je elementární nutností řídit
se ETICKÝMI A DALŠÍMI POKYNY PRO LÉKAŘSKÝ VÝZKUM.

16. NEMŮŽETE NIKOHO NUTIT. NEMŮŽETE NIKOHO LÁKAT. NEMŮŽETE NIKOHO
STRAŠIT. NEMŮŽETE OMEZOVAT OBĆANSKÁ PRÁVA A SVOBODY. Pacient
nebo pokusný zdravý subjekt musí experimentální lék přijmout DOBROVOLNĚ,
S PLNÝM INFORMOVANÝM SOUHLASEM, A JEN ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE.
17. OBJEV A VÝVOJ NOVÉHO LÉKU je proces o mnoha krocích. Testování začíná
dnes v laboratorních podmínkách mj. na tkáňových kulturách. Cílem je identifikace
chemické substance, která má šanci vykazovat TERAPEUTICKÝ BENEFIT.
18. Běžně následují ROZSÁHLÉ A DLOUHODOBÉ EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH.
Tyto však byly z důvodu nouzového použití u očkovacích látek na COVID-19
VYNECHÁNY. Experimenty zaměřené na farmakologický efekt nové substance
u člověka jsou obvykle opřeny o data získaná z těchto pokusů na zvířatech.
19. Je pravdou, že již v MINULOSTI PROBÍHALY pokusy na zvířatech s vakcínami proti
viru SARS-CoV, kdy byly vyvinuty kandidátské různé druhy vakcín pro prevenci
onemocnění SARS, např. vakcína zahrnující inaktivovaný celý virus,
REKOMBINANTNÍ SPIKE (S) PROTEINOVÁ VAKCÍNA, vakcína na bázi (VLP´s)
virus jako částice, plazmidová DNA a ŘADA VEKTORŮ OBSAHUJÍCÍCH GENY
PROTEINŮ SARS-CoV.
20. Tyto testy nedopadly zcela nejlépe, závěry poukazovaly zejména na PROBLÉMY
S NÁSLEDNÝM KONTAKTEM SE SARS-COV, a zřejmě i zcela běžným
koronavirem (chřipka či nachlazení) PO OČKOVÁNÍ.
21. Studie uvádí ve svém závěru, že je NUTNÁ OPATRNOST při aplikaci vakcíny
SARS-CoV na člověka.
22. Klinické experimenty u člověka jsou rozdělovány minimálně do tří fází.
23. FÁZE I. představuje první podání člověku, FÁZE II. zjišťuje, jak na nový terapeutický
postup reaguje skupina nemocných. Základem každého vývojového programu je
randomizovaná klinická studie. Tyto studie jsou ve FÁZI III. Zaměřeny na průkaz
účinnosti nového léku ve srovnání se současnou standardní terapií. Studie FÁZE IV.
jsou označované jako studie postmarketingového sledování. Tyto studie jsou
zaměřeny na sledování bezpečnosti (farmakovigilance) LÉČIVA PO JEHO
UVEDENÍ NA TRH.
24. Výsledky klinických studií a jejich metaanalýz jsou ZÁKLADNÍ OPOROU tzv.
medicíny založené na důkazu (EBM – Evidence Based Medicine)
25. Další vývojový program léku spočívá v HLEDÁNÍ DŮKAZU O ÚČINNOSTI
A BEZPEČNOSTI LÉKU v podmínkách EXPERIMENTÁLNÍCH a následně
i KLINICKÝCH.

26. PŘEDKLINICKÉ ZKOUŠENÍ LÉČIV je charakterizováno hledáním důkazů
o účinnosti nové substance (farmakodynamický „screening“) a rizicích (toxikologický
„screening“). Tato etapa probíhá na různých úrovních experimentu na zvířatech
a v modelových pokusech na izolovaných buňkách a tkáních. U slibných látek jsou
prováděny FARMAKOKINETICKÉ STUDIE.
27. Po analýze a zhodnocení získaných výsledků je rozhodnuto, V JAKÝCH DÁVKÁCH
A JAKÝM ZPŮSOBEM bude léčivo POPRVÉ PODÁNO LIDEM. Samotné podávání
léku je již náplní etapy KLINICKÝCH TESTŮ.
28. FÁZE I. – představuje PRVNÍ PODÁNÍ ČLOVĚKU. Používá dávku odvozeno
z preklinického výzkumu, která je většinou zlomkem dávky léčiva, která byla
POKUSNÝMI ZVÍŘATY TOLEROVÁNA BEZ TOXICKÝCH PROJEVŮ. CÍLE FÁZE
I. jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

vyhodnocení bezpečnosti a tolerance farmakoterapie novým léčivem
farmakodynamický rozsah dávkování
základní farmakokinetické parametry
terapeutický záměr není primárním cílem hodnocení

V této fázi je lék podáván zpravidla MALÉMU MNOŽSTVÍ pečlivě vybraných zletilých
ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKŮ nebo MALÉ SKUPINĚ NEMOCNÝCH. Zcela
vyloučeno je zpravidla zařazení zranitelné (vulnerabilní) skupiny osob (těhotné ženy,
geriatričtí nemocní).
29. FÁZE II. – část terapeutická označovaná jako FÁZE II A., kdy cílem této fáze je
ověření účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku U MENŠÍ SKUPINY (cca 200
pacientů) S CÍLOVÝM ONEMOCNĚNÍM, stanovení rozsahu farmako –
terapeutických dávek a terapeutického rozmezí, a vyhodnocení závislosti účinku na
dávce. FÁZE II B. (pivotal trial) – dokazuje účinek léčivého přípravku na VĚTŠÍM
POČTU PACIENTŮ, hodnocení účinku v závislosti na dávce. Tyto studie se nejprve
uskutečňují na menším množství pacientů, při pozitivním výsledku pilotní studie se
počty pacientů rozšiřují, DESIGN STUDIÍ SE PŘIBLIŽUJE FÁZI III
(RANDOMIZACE, ZASLEPENÍ ATD.). Jak již bylo řečeno, dělení jednotlivých fází
již není v posledních letech takto rigidní vzhledem k překryvu jednotlivých fází.
30. FÁZE III. – klinický KONTROLOVANÝ POKUS, rozšířená klinická studie, kdy cílem
této fáze je stanovení bezpečnosti a účinnosti léčby na MNOHEM VĚTŠÍM POČTU
PACIENTŮ (až tisíce) VE SROVNÁNÍ S PLACEBEM nebo AKTUÁLNĚ
POUŽÍVANOU LÉČBOU. Studie této fáze má tedy prokázat srovnatelnost nové
léčby z hlediska bezpečnosti a účinnosti se soudobým standardem. Při zařazování
pacientů do jednotlivých ramen studie je zpravidla použita randomizace.
RANDOMIZACE je proces, při kterém je subjekt zařazován do kontrolní skupiny
nebo skupiny léčené zkoumaným lékem tak, aby měl každý jedinec stejnou šanci,
že bude vybrán do jednoho z obou souborů. V případě ZASLEPENÝCH STUDIÍ tyto
techniky neumožňují vytvořit skupiny pacientů s homogenně rozloženými
prognostickými faktory ani požadovaný počet subjektů v jednotlivých skupinách.

DVOJITÉ ZASLEPENÍ (double blinding) znamená, že ani LÉKAŘ ANI PACIENT
NEVÍ, zda užívá aktivní léčbu nebo kontrolní přípravek, eventuálně placebo. Oba
jsou zaslepeni. Informaci o pacientovi má zadavatel nebo sponzor KH, který studii
řídí.
K ODSLEPENÍ MEDIKACE dojde PŘI UKONČENÍ STUDIE nebo při manifestaci
závažných nežádoucích účinků.
31. FÁZE IV – (poregistrační) klinické hodnocení probíhají až po registraci léčiva
(v ČR registraci provádí SÚKL). Cílem je ověření vlastností přípravku v REÁLNÉM
PROSTŘEDÍ KLINICKÉ PRAXE a u širší populace pacientů. Počet pacientů bývá
v této fázi VĚTŠINOU NEJVYŠŠÍ, populace pacientů je oproti předchozím stadiím
klinického zkoušení méně selektovaná. Klinická hodnocení jsou často uspořádána
obdobně jako experimenty fáze III, někdy využívají odlišné metodiky (Case Control
– osoby exponované (léčené) vs. KONTROLNÍ SKUPINA NELÉČENÝCH,
kohortové – hodnotí i specifický výsledek terapie ve skupinách jedinců, které jsou
podobné, ale LIŠÍ SE JISTOU VLASTNOSTÍ, např. kuřáci/nekuřáci). Jelikož se
mnoho nežádoucích účinků manifestuje až v této fázi KH, JE VELMI DŮLEŽITÉ
PEČLIVÉ HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ.
32. V naší legislativě je zakotveno, že jakékoliv klinické hodnocení FÁZÍ I–III
SCHVALUJE Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten se spolu se zadavatelem
a příslušnou etickou komisí podílí na dohledu nad prováděním klinického hodnocení.
Pro klinické hodnocení FÁZE IV platí pouze OZNAMOVACÍ POVINNOST.
33. Jaké klinické testy aktuálně probíhají?
a) PFIZER experimentální klinické testy Covid-19 NEJSOU KOMPLETNÍ,
a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 02. května 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
b) MODERNA experimentální klinické testy Covid-19 NEJSOU KOMPLETNÍ,
a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 31. prosince 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897881
c) ASTRAZENECA experimentální klinické testy Covid-19
KOMPLETNÍ, a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 28. února 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
d) ČR: EudraCT Number: 2021-000566-14
Poregistrační multicentrická studie fáze IV sledující
a bezpečnost vakcín proti COVID-19 – CoVigi
Farmakologický ústav LF MU – Masarykova univerzita Brno
• od: 2021-02-17 běží dosud
• 18-64 let => 250 osob
• 65 let => 250 osob
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
COVID-19 VACCINE MODERNA

NEJSOU

účinnost

COMIRNATY (PFIZER)
• vakcíny proti COVID-19, sledování nežádoucích účinků a stanovení
imunitní odpovědi
• sledování nežádoucích příhod a účinků
• hodnocení imunitní odpovědi vakcinovaných subjektů
• incidence onemocnění COVID-19 u vakcinovaných subjektů
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-000566-14/CZ
e) ČR: EudraCT Number: 2021-002014-14
Sledování protilátkové odpovědi v intervalu 28 dní po první dávce
vakcíny proti COVID-19 u klinicky stabilních osob s funkční
transplantovanou ledvinou.
Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice Hradec Králové
• od: 2021-04-16 běží dosud
• 20 ≥ 64 let => 30 osob
• 65 ≥ 75 let => 30 osob
• 28. den po aplikaci dávky vakcíny Moderna
• s funkční transplantovanou ledvinou
• se stabilní funkcí transplantované ledviny (štěpu)
• 3 měsíce po transplantaci ledviny
• beze změny imunosupresivní léčby a/nebo bez infekce v období od
podání dávky vakcíny Moderna
COVID-19 VACCINE MODERNA
• popsat protilátkovou odpověď u klinicky stabilních pacientů po úspěšné
transplantaci ledviny v odstupu 28 dní od aplikace první dávky
registrované mRNA-vakcíny proti COVID-19 onemocnění (vakcína
Moderna)
• charakterizovat základní buněčnou imunitní odpověď a výsledky
vyhodnotit ve vztahu k hodnotám naměřených protilátek a k dalším
rutině sledovaným klinickým údajům (dostupných z běžných
pravidelných lékařských kontrol)
• hodnocení imunitní odpovědi vakcinovaných subjektů
• incidence onemocnění COVID-19 u vakcinovaných subjektů
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-002014-14/CZ
f) ČR: EudraCT Number: 2021-000633-14
STUDIE DYNAMIKY POSTVAKCINAČNÍCH PROTILÁTEK ANTI-SARSCoV-2 U ZAMĚSTNANCŮ SZÚ A DOBROVOLNÍKŮ 1-2021.
Státní zdravotní ústav, Praha
• od: 2021-02-18 běží dosud
• 20 ≥ 64 let => 200 osob
• 65 ≥ 75 let => 50 osob
• 28. den po aplikaci dávky vakcíny Moderna / Comirnaty (Pfizer)
• s funkční transplantovanou ledvinou
• se stabilní funkcí transplantované ledviny (štěpu)
• 3 měsíce po transplantaci ledviny

•

beze změny imunosupresivní léčby a/nebo bez infekce v období od
podání dávky vakcíny Moderna / Comirnaty (Pfizer)
COMIRNATY (PFIZER)
COVID-19 VACCINE MODERNA
• stanovit podíl očkovaných, u kterých proběhla sérokonverze minimálně
do 28 dní po aplikaci 2. dávky vakcíny dle schváleného aplikačního
schématu, kvantitativní stanovení hladiny anti SARS-CoV-2 protilátek
• stanovit podíl očkovaných, u kterých jsou detekovatelné anti SARSCoV-2 protilátky 6 měsíců po aplikaci 2. dávky vakcíny dle schváleného
aplikačního schématu, kvantitativní stanovení hladiny anti SARS-CoV2 protilátek
• stanovit podíl očkovaných, u kterých došlo k selhání vakcíny do
6 měsíců od aplikace 2. dávky vakcíny dle schváleného aplikačního
schématu
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-000633-14/CZ
34. Občanům NENÍ dostatečně jasně a srozumitelně vysvětlováno, že očkovací látka je
stále EXPERIMENTÁLNÍ.
35. To znamená, že látka je NEDOSTATEČNĚ biologicky testována, a je pouze
PODMÍNEČNĚ POVOLENA, a to výhradně pro NOUZOVÉ POUŽITÍ.
36. Občanům NENÍ dostatečně jasně a srozumitelně vysvětlováno, že se jedná de-facto
o látku na bázi GMO, případně s obsahem GMO, u kterého Evropská komise
schválila opět podmínečné nouzové použití. Přitom platí, že jakékoli jiné použití
GMO je striktně zakázáno a kontrolováno.
37. Klinické testování proti-koronavirových „vakcín“ v EU bylo možné pouze ZMĚNOU
NAŘÍZENÍ O GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ. Protože podle tohoto nařízení byl
TENTO TYP VAKCÍNY V EU ZAKÁZÁN do 15. července 2020.
38. Evropský parlament schválil nové nařízení 10. července 2020, Rada EU (Rada
ministrů) 14. července 2020 NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2020/1043 ze dne 15. července 2020 o provádění klinických
hodnocení s humánními léčivými přípravky, které OBSAHUJÍ GENETICKY
MODIFIKOVANÉ ORGANISMY nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo
prevenci onemocnění koronavirem (COVID-19), a o jejich výdeji – samotnou aplikaci
GMO látek zcela legalizovali.
39. Důvodem této změny byl vývoj mRNA nebo DNA vakcín, které spadají pod směrnice
EU pro uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO). Z důvodu údajné
epidemické mimořádné situace byly tyto požadavky pozastaveny pro všechny
země EU, i když ve svých vnitrostátních aplikacích směrnic EU uplatňovaly
RESTRIKTIVNÍ POLITIKU TÝKAJÍCÍ SE UVOLŇOVÁNÍ GMO.

40. To znamená, že před klinickým hodnocením na (mnoha) lidech NEEXISTUJE
POŽADAVEK zkoumat DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nebo DLOUHODOBÉ
DŮSLEDKY těchto geneticky modifikovaných vakcín na člověka a lidský genom.
Předchozí souhlas s klinickými testy již TAKÉ NENÍ VYŽADOVÁN.
41. V bodě (17) tohoto nařízení se mj. píše: „…V bezprecedentní situaci ohrožení
veřejného zdraví způsobeného pandemií COVID-19 je třeba upřednostnit
ochranu lidského zdraví. Je tudíž nezbytné stanovit DOČASNOU ODCHYLKU
od požadavků, jež se týkají předem prováděného posouzení rizika pro životní
prostředí a udělovaného souhlasu podle směrnic 2001/18/ES a 2009/41/ES, po
dobu trvání pandemie COVID-19 či po dobu, kdy toto onemocnění představuje
ohrožení veřejného zdraví...“.
42. Proto je tak důležité nalézat PŘÍPADY prostřednictvím průběžného testování, aby
se zachoval pocit „BEZPRECEDENTNÍ ZDRAVOTNÍ NOUZE“. Ve skutečnosti již o
této mimořádné události nemůže být řeč a základ pro pokračování „klinických studií
s hodnocenými léčivými přípravky obsahujícími GMO nebo z nich sestávajícími“ již
NENÍ NADÁLE POUŽITELNÝ. OČKOVÁNÍ BY MĚLO BÝT OKAMŽITĚ
ZASTAVENO.
43. V právním textu vynikají dva pojmy zdraví: „ÚROVEŇ OCHRANY LIDSKÉHO
ZDRAVÍ“ a „OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ“. Cíl „vysoké úrovně ochrany
lidského zdraví a životního prostředí“ při uvolňování GMO byl kvůli Covidu
opuštěn a nahrazen „OCHRANOU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ“.
44. Pojem „Veřejné zdraví“ je velmi vágní termín, který lze rozšířit jakýmkoli směrem.
V zásadě se říká, že OSOBNÍ ZDRAVÍ JEDNOTLIVCE LZE OBĚTOVAT V ZÁJMU
OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. To je vlastně předpoklad pro očkování mladších
lidí, zejména teenagerů a dětí. Protože jejich zdraví absolutně NEOHROŽUJE
předmětná koronavirová infekce, ale jak již vyplývá ze statistik, naopak velmi dobře
jejich zdraví OHROŽUJE očkování geneticky modifikovaným organismem
s masivními vedlejšími účinky, bez znalosti jakýchkoli dlouhodobých účinků. To je
podle našeho názoru ústřední bod, žádaná změna paradigmatu. Tímto způsobem je
podkopávána stará zásada medicíny: „NEJPRVE NEŠKOĎTE!“. Jsou to lékaři, kteří
převracejí ústřední dogma své lékařské profese kvůli údajně vyšší hodnotě „péče o
veřejné zdraví“. Nesmíme zapomenout, že vždy to byly údajné „vyšší hodnoty“,
jejichž
prostřednictvím
byla
vymazána
slušnost,
morálka,
lidskost
a empatie. Žádný teroristický, totalitní režim nikdy neexistoval bez „vyšších hodnot“,
v jejichž domnělé službě lékaři, učitelé, policisté, soudci a další následovníci jednali.
45. Občanům NENÍ dostatečně jasně a srozumitelně vysvětlováno, že jsou sami
účastníky právě ještě probíhajících KLINICKÝCH STUDIÍ, protože výrobci své
studie ještě zcela nedokončili, a navíc, nikdo nezná důsledky dlouhodobých účinků
těchto očkovacích látek.

46. Samotný fakt zavádění dalších a dalších tzv. BOOSTER dávek, již dnes jsou
v některých zemích veřejně diskutované jako nutné pro plné očkování další TŘETÍ,
ČTVRTÉ, a dokonce i PÁTÉ dávky.
47. Tyto jsou NIC NETUŠÍCÍM OBČANŮM odůvodňovány jako nutnost pro dosažení
vyšší efektivity „vakcín“, případně jako nutná odpověď na nově vznikající mutace, na
které současné EXPERIMENTÁLNÍ OČKOVACÍ LÁTKY již s ohledem na rychle
vznikající mutace nefungují.
48. Mezinárodní odborná skupina NĚKOLIKA SET LÉKAŘŮ a ODBORNÍKŮ pracujících
pod názvem „Doctors for COVID Ethics“ vypracovala 3. července 2021 tuto
EXPERTNÍ ZPRÁVU.
49. Dostali jsme se k jejímu anglickému znění dne 6. července 2021 a jako takovou jsme
ji po jejím přečtení ihned přeložili a odeslali s výzvou na OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ
OČKOVÁNÍ 7. července kolem 2:00 hodiny ranní.
50. Mezi ADRESÁTY byli:
a) Ministerstvo zdravotnictví ČR – ke dni podání T.O. bez reakce
b) Adam Vojtěch – ke dni podání T.O. bez reakce
c) Zaměstnanci SUKL – SUKL reagoval, ale jeho reakce byla naprosto
neprofesionální, reagovali jsme zpět s doplněním a upřesněním – ke dni
podání T.O. bez další reakce
d) Česká lékařská komora – ke dni podání T.O. bez reakce
e) BIS – k dnešnímu dni bez reakce – ke dni podání T.O. bez reakce
f) 14 Krajských koordinátorů očkování COVID-19 – reagovali, jejich reakce
byly naprosto neprofesionální, zavádějící, nic neříkající, bez toho, aniž
by se věnovali obsahu a alarmujícím skutečnostem.
51. Na co „Lékaři pro COVID etiku“ ve své expertní zprávě upozorňují? Vybíráme jen ty
nejvíce znepokojivé informace:
a) Absolutní účinnost vakcín se pohybuje v řádu pouhého 1 %
a farmaceutické firmy pracují s tzv. relativní účinností, která je podvodná
a zavádějící;
b) Společnost Pfizer, EMA a FDA systematicky opomíjely důkazy z předklinických studií na zvířatech, které jasně poukazovaly na vážné nebezpečí
nežádoucích účinků;
c) Agentury (EMA a FDA), které udělily povolení k mimořádnému použití této
vakcíny, se dopustily závažných chyb a opomenutí při posuzování
známých a možných zdravotních rizik.
d) Dostupnost účinné léčby ruší důvody pro nouzové použití vakcín
u všech věkových skupin, včetně dospívajících.

e) Velká část jedinců ve všech věkových skupinách, včetně dospívajících,
tedy již má specifickou a spolehlivou imunitu vůči COVID-19.
f) Asymptomatický přenos COVID-19 není reálný.
g) PCR testy, které se používaly během pandemie a které se používají
i nadále, nejsou dostatečně přesné a specifické a nelze se na ně spoléhat
pro diagnostické nebo epidemiologické účely.
h) Pozitivní výsledek testu RT-qPCR nelze považovat za důkaz, že dotyčná
osoba je v současné době nakažená a infekční.
i) Soubor dat postrádá jakoukoli biologickou věrohodnost, je velmi
pravděpodobné, že právě tento soubor dat byl vymyšlen.
j) Výsledkům studie uváděným společností Pfizer nelze věřit. Skutečnost, že
ani FDA, ani EMA nezaznamenaly žádný z těchto rozporů, nevzbuzuje
důvěru v důkladnost a poctivost jejich přezkumných procesů.
k) Neexistuje žádný důkaz o tom, že by se přenos snížil, a ve skutečnosti
zkoušky nebyly ani navrženy tak, aby takový účinek prokázaly nebo
vyvrátily.
l) Každá buňka v těle, která exprimuje spike protein, se tak stane cílem
imunitního systému.
m) Vysoká lokální koncentrace lipidových nanočástic, která vznikne po
intramuskulární injekci, bude dále podporovat prolomení bariéry.
Výsledkem toho je, že se vakcína objeví v krevním řečišti ve velkém
množství a v krátkém čase. Je proto třeba počítat s komplikacemi
způsobenými srážlivostí krve.
n) Vysoká úroveň exprese spike proteinu ve vaječnících zvyšuje vyhlídku na
významné poškození tohoto orgánu s možnými důsledky pro plodnost
žen.
o) Registr nežádoucích účinků léčiv v EU (EudraVigilance) hlásí smrtelné
případy u kojených novorozenců po očkování jejich matek.
p) Kontaminující DNA vstříknutá s vakcínou se může vložit do genomu
hostitelských buněk a způsobit potenciálně škodlivé mutace. Bakteriální
DNA také nespecificky podporuje zánět.
q) Svévolné plošné schválení neznámých kontaminantů neprokázané
složky vakcíny ze strany EMA je zcela nepřijatelné.

r) Litanie diagnóz v obou databázích, které ukazují na patologickou aktivaci
srážení krve, je téměř nekonečná – srdeční infarkty, mozkové mrtvice,
trombózy v mozku a v jiných orgánech, plicní embolie;
s) Ke dni 21. června 2021 eviduje EudraVigilance 325 případů potratů
u očkovaných těhotných žen.
t) VAERS i EudraVigilance obsahují hlášení o úmrtí kojených dětí krátce
poté, co jejich matky dostaly vakcínu společnosti Pfizer.
u) Společnost Pfizer jednala nedbale, když rizika potratů a možnosti úmrtí
kojených dětí nezkoumala v žádné ze svých hlášených před-klinických
ani klinických studií.
v) EMA a další regulační orgány měly trvat na tom, aby takové experimenty
byly provedeny a zdokumentovány.
w) Neexistuje žádná mimořádná situace. Argument, že studie interakcí
s jinými vakcínami nebyly provedeny vzhledem k nutnosti použití vakcíny
v nouzové situaci, je třeba odmítnout jako účelový.
x) Může dojít k narušení žádoucí imunitní odpovědi u jiné současně podané
vakcíny.
y) Studie interakcí se navíc neměly omezovat pouze na vakcíny, ale měly být
rozšířeny i na další léčiva.
z) Nebyly provedeny žádné studie týkající se genotoxicity, tj. poškození
lidského genetického materiálu, které by mohlo vést k dědičným mutacím
a rakovině.
aa) Ve skutečnosti je známo, že LNP obsažené v BNT162b2 mohou vstupovat
do všech druhů buněk – to je ostatně účelem jejich zařazení do tohoto
vakcinačního přípravku.
bb) Je také známo, že po vstupu do buňky kationtové lipidy narušují funkci
mitochondrií (buněčné dýchání) a způsobují oxidační stres, který
následně vede k poškození DNA.
cc) Je třeba zmínit, že dva z lipidů použitých společností Pfizer – kationický
lipid ALC-0315 a PEGylovaný lipid ALC-0159, které tvoří 30-50 %, resp. 26
% celkového obsahu lipidů – nebyly dříve schváleny pro použití u lidí.
dd) Lehkovážný přístup společností Pfizer a EMA k používání nových
a dosud neověřených chemických látek jako složek léčivých přípravků
nebo vakcín bez komplexních studií toxicity, včetně genotoxicity, je
zcela nevědecký a nepřijatelný.

ee) Očkování povede k poškození buněk vlivem kationtových lipidů a také
k imunitnímu útoku na buňky produkující spike protein.
ff) Pokud je očistný systém přetížen v důsledku nadměrného poškození
buněk a apoptózy (buněčné smrti), pak hromadění buněčných zbytků vede
k chronicky nadměrnému uvolňování interferonu typu I, což následně vyvolá
další zánět.
gg) To pak vede k dalšímu poškození tkání a uvolnění dalších auto-antigenů –
vznikne autoimunitní onemocnění.
hh) Ačkoli protilátky v zásadě slouží k ochraně před infekcemi, v některých
případech mohou zvyšovat závažnost onemocnění.
ii) Z klinického hlediska může toto zesílení závislé na protilátkách (ADE)
způsobit hyper-zánětlivou reakci ("cytokinovou bouři"), která zesílí
poškození plic, jater a dalších orgánů našeho těla.
jj) Společnost Pfizer a regulační orgány jsou si rizika ADE dobře vědomy.
kk) Celkově je zřejmé, že riziko ADE je teoreticky uznáváno, ale v praxi se
neřeší. Vzhledem k četným důkazům o ADE u experimentálních vakcín
proti SARS je to zcela nezodpovědné.
52.

Za nás samotné jsou takto pojmenované věci naprosto alarmující, a tak
logické, že je potřeba se jimi v dnešním, bohužel velmi zkorumpovaném světě
okamžitě zabývat. Představují naprosto jasná, logická a definovaná rizika.
Nemusíme být Einsteini na to, abychom věděli, jak moc závažná tato zpráva je.

53.

Ale abychom zbytečně nezatěžovali Vás státní zástupce našimi úvahami o tom,
zda jsou úvahy autorů expertní analýzy správné, obrátili jsme se jako poslušní
občané s výzvou na patřičné úřady, instituce a jednotlivce. A nestačili jsme
se divit.

54.

Arogance, přezíravost, zlehčování a zesměšňování expertní zprávy, a ba co
víc, naprosto alibistické a nelogické počínání zodpovědných osob.
Posuzování prací, na kterých týmy odborníků ve světě pracovaly několik stovek
hodin, se v české profesionální egoistické kotlině nejenže smrskne do minutové
reakce „AMPLIONU“ v podobě prof. Hořejšího, který ani PŮVODNĚ NEBYL
PŘÍJEMCEM naší výzvy, a to z toho důvodu, protože naše prvotní komunikace
s ním z jeho strany poukazovala na to, že naše emaily jsou v jeho očích dlouhé,
obsáhlé a odpovídat písemně na „ABSURDNÍ BLBOSTI“ nemá čas.

55.

Nicméně v komunikaci, do které nebyl prof. Hořejší na začátku vůbec přizván
nám dala nahlédnout do kuchyně toho, jako tato vědecká činnost, komunita a ta
JEDINÁ A SPRÁVNÁ PRAVDA, či vědecký a mediální VZÁJEMNĚ SE
PODPORUJÍCÍ KOLEKTIV, vlastně funguje.

56.

Přirovnání s KOMUNISTICKÝMI a FAŠISTICKÝMI METODAMI je zcela
v příčinné souvislosti, a je také nutno podotknout, že v určitých civilizačních
etapách tyto metody bohužel velmi dobře zafungovaly. A MÁME JE TU ZASE.

57.

Celý VĚDECKÝ DIALOG se totiž odehrává jen ve stylu MY MÁME PRAVDU,
MY VÍME, CO DĚLÁME, NEKECEJTE NÁM DO TOHO, MLČTE. Upřímně, nám
to zase moc vědecké nepřipadá, a přikláníme se k tomu názoru, že expertní
zpráva Doktorů pro COVID Etiku vykazuje daleko vyšší míru INTELIGENTNÍCH
POZNATKŮ a VĚDECKÝCH LOGICKÝCH ZÁVĚRŮ, než jakými nás častoval
prof. Hořejší a několik jeho kolegů. E-mailovou komunikaci si tedy dovolíme
v následujících řádcích rozebrat detailněji.

58.

Ve středu, 7. července 2021 byl z emailové adresy:
Od: radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX odeslán email s přílohou
Komu: seznamu koordinátorů očkování proti Covid-19, seznam e-mailových
adres je zveřejněný MZČR na jejich stránkách. Předpokládám, že není
zveřejněný proto, abychom s nimi nemohli komunikovat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XXXX@msk.cz
XXXXXXXXXXXXX@hzs-kvk.cz
XXXXXXXXXXXXXX@praha.eu
XXXXXXXXX@nemji.cz
XXXXXXXXX@kraj-jihocesky.cz
XXXXXXXX@plzensky-kraj.cz
XXXXX@kraj-lbc.cz
XXXXXXXXXXXX@seznam.cz
XXXX@kr-ustecky.cz
XXXXXXXXXX@kr-s.cz
XXXXXXXXXX@onmb.cz
XXXXXXXXXXX@pardubickykraj.cz
XXXXXXXXXXXXX@kr-zlinsky.cz
XXXXXXXXXXXX@fnol.cz
XXXXXXXXXXXXXX@jmk.cz

TEXT:
Krásné dobré ráno Vám všem přeji, jmenovitě:
1 Moravskoslezský - XXXXXXXXXXXXX
2 Karlovarský - XXXXXXXXXXXXXXXX
3 Hlavní město Praha - XXXXXXXXXXX
4 Vysočina - XXXXXXXXXXXXX
5 Jihočeský - XXXXXXXXXXXXXXX
6 Plzeňský - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7 Liberecký - XXXXXXXXXXXXXX
8 Královehradecký - XXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 Ústecký - XXXXXXXXXXXXXX
10 Středočeský - XXXXXXXXXXXXX
11 Pardubický - XXXXXXXXXXXXX
12 Zlínský - XXXXXXXXXX
13 Jihomoravský - XXXXXXXXXX
14 Olomoucký - XXXXXXXXXXXXXXXXXX
v příloze Vám zasílám nejnovější PROHLÁŠENÍ expertní skupiny Doctors for
COVID Ethics, které předložila italská právnička Renate Holzeisen v souvislosti
se soudním řízením, které zpochybňuje povolení EU / EMA používat (NEJEN)
vakcínu mRNA společnosti Pfizer u dětí ve věku 12 let a starších. Argumenty
zde uvedené konkrétně odkazují na vakcínu Pfizer, ale uvedené platí obdobně
jak pro vakcínu mRNA Moderna a mnoho z uvedeného platí také pro
vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson (Janssen) založené na
adenovektorech.
Překlad jsem měl zpracovaný za cca 5 hodin, vyznačil jsem Vám žlutě pasáže,
které jsou VELMI DŮLEŽITÉ a VYŽADUJÍ BEZODKLADNOU AKCI.
K prostudování dokumentu budete potřebovat předpokládám pouze polovinu
času 2-3 hodiny.
VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI INFORMACÍ V TÉTO ZPRÁVĚ UVEDENÝCH
VÁS ZÍTŘEJŠÍM DNEM, tj. ČTVRTKEM 08.07.2021 00:01 hodin, ČINÍM PLNĚ
A OSOBNĚ ODPOVĚDNÝMI ZA JAKÉKOLIV DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ
V OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 SE VŠEMI TRESTNĚ PRÁVNÍMI
DŮSLEDKY.
Tato zpráva bude předána připravovanému mezinárodnímu soudnímu
tribunálu. Trestní oznámení v ČR, stejně tak jako další kroky a informace
směrem k veřejnosti, jsou již v plném procesu a spustí se zcela automaticky
a nezávisle ve ČTVRTEK 08.07.2021 00:01 hodin.
Informace v přiložené zprávě jsou kritické povahy a je nutné NEPRODLENĚ
zamezit škodám na zdraví a lidských životech.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

59.

PROČ MÁ NĚKDO Z LÉKAŘŮ POTŘEBU, po doručení tak závažné expertní
zprávy namísto jejího prověřování a pečlivého analyzování ihned informovat
spolek SISYFOS, aby vydal stanovisko, že jsme SKUTEČNĚ NEBEZPEČNÍ
DEZINFORMÁTOŘI? Znamená to snad, že PŘEKLAD expertní lékařské zprávy
je podle nějaké lékařské či snad vědecké příručky DEZINFORMACE? Dne
08.07.2021 se na stránkách mezinárodního klubu skeptiků SISYFOS objevuje
„Stanovisko
k aktivitám
Radka
Pecha
a
Davida
Formánka“:
https://www.sisyfos.cz/clanek/1512-stanovisko-k-aktivitam-radka-pecha-adavida-formanka

60.

Spolek Sisyfos ve svém stanovisku tvrdí:
a) Radek Pech v červenci 2020 šířil hoax na téma 5G technologie a vznik
koronaviru v kožních buňkách (viz příloha 5G, autor printscreenu Kryšpín
Rejpal) – vyjádření Radka Pecha:
i.

Sisyfos jaksi pozapomněl ve svém stanovisku poznamenat, že to, co jsem
sdílel na Facebooku dne 22.07.2020 byla vědecká práce, která byla přijata
dne
13.05.2020
časopisem
„JOURNAL
OF
BIOLOGICAL
REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS“ a jím také byla dne
9.6.2020 akceptována pro zveřejnění. Připravil ji mezinárodní tým vědců:

ii.

M. Fioranelli, A. Sepehri, M. G. Roccia – Ústav jaderné, sub-jaderné
a radiační fyziky, G. Marconi Univerzity v Římě, Itálie

iii.

M. Jafferany – Central Michigan Saginaw, Michigan, USA

iv.

O. Y. Olisova, K. M. Lomonosov, T. Lotti – Ústav dermatologie
a venerologie I. M. Sechenova První Moskevská státní lékařská
univerzita, Moskva, Rusko

v.

Tato publikace byla oproti vůli jejích autorů STAŽENA vydavatelem
časopisu, bez možnosti toho, aby se autoři mohli k publikaci jakkoli
vyjádřit, svoji práci obhájit, či se případně omluvit za chybnou interpretaci
nebo chybné podklady či výsledky. Takto se podle mě věda nedělá,
STAŽENÍ TÉTO PUBLIKACE Z POHLEDU LAIKŮ TAK VNÍMÁM JAKO
ZCELA ÚČELOVÉ.

vi.

Můj jediný prohřešek by mohl být, že jsem v té době ještě netušil, že studie
již byla stažena, a oznámení o jejím stažení nějakou dobu trvalo. Navíc
jsem nevěděl, že něco tak NEMORÁLNÍHO, jako je stahování vědeckých
prací někoho, kdo nemá možnost se k tomu vyjádřit, a je naopak pod
tlakem určité vědecké skupiny zastrašován, je vůbec možné.

vii.

Již jenom z PRINCIPU a PODSTATY VĚCI NEMŮŽE JÍT O HOAX.

viii.

Sedm KVALIFIKOVANÝCH vědců nebude dělat vědeckou práci jen tak
pro zábavu, aby se ZDISKREDITOVALI. Ano, jediné možné vysvětlení by
bylo, že to mohli to udělat za peníze, ale BEZ JEJICH VYJÁDŘENÍ se to
jaksi NEDOZVÍME. Nemáme to vědět. Respektive nikoho to nemá ani
zajímat. TO ALE NENÍ SPRÁVNÉ.

ix.

Chování spolku SISIYFOS tak jen dokazuje, že o vědu jim nikdy nešlo.
Řekli bychom, že se chovají pouze jako ÚČELOVÁ ORGANIZACE na
PROSAZOVÁNÍ URČITÝCH a PŘESNĚ DANÝCH ZÁJMŮ. Protože
pokud máte agendu (úkol), tak pak Vás nezajímají další názory ani
připomínky. Naopak je velmi patřičné případné nositele jiných názorů
nepodporujících „agendu“ jakkoli diskreditovat, a TAHLE ČINNOST, JAK
JE VIDĚT, JIM JDE ZCELA BEZ PROBLÉMŮ a PERFEKTNĚ.

b) Radek Pech a David Formánek dlouhodobě přispívají na dezinformační
web „otevrisvoumysl.cz“. Namátkou můžeme uvést dokument s peticí
ze září 2020: „40 BODŮ – Připomínky části veřejnosti k Dokumentu MZ
ČR: Národní strategie očkování proti nemoci covid-19“ (viz příloha
Pripominky).
i.

Pravdou je, že web „https://www.otevrisvoumysl.cz“ je označován jako
„dezinformační web“ zejména neziskovými organizacemi Bezpečnostní
centrum Evropské hodnoty, spolek skeptiků Sisyfos, a také MZČR apod.

ii.

Pravdou také je, že označení webu za DEZINFORMAČNÍ vnímáme spíše
jako skryté CENZUROVÁNÍ. Tyto spolky a bohužel i vládní instituce se
naučily používat nálepku „DEZINFORMACE“ úplně brutálně a zcela
bezostyšně na VEŠKERÉ NEPOHODLNÉ INFORMACE. Co se jim nelíbí,
či odporuje jejich agendě, je „DEZINFORMACE“. Proč by měly
dokazovat, že tomu tak není. Není totiž potřeba říkat, že je to PRAVDA
nebo LEŽ, ale postačí se k tomu vyjádřit jako o „DEZINFORMACI“.

iii.

Například MZČR na svém webu k dezinformacím na začátku pandemie
samotné MZČR tvrdilo následující:
(1) DEZINFORMACE PODLE MZČR: Budu si moci vybrat, kterou
vakcínou proti covid-19 mě lékař naočkuje?
MZČR uvedlo: Přestože se nyní hodně diskutuje o účinnosti
jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků
je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost. Registrační
řízení u Evropské lékové agentury stále probíhá. Teprve
u
registrovaných
vakcín
budou
stanovené
indikace
a kontraindikace. Každý by se měl také řídit doporučením svého
lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

a) Pomineme fakt, že se MZČR na webu v této části ani nevyjádřilo
k tomu, zda si budeme, nebo nebudeme moci vybrat očkovací látku.
b) Jak je tedy vůbec možné, že MZČR spolu s Vládou ČR zřizuje
anonymní očkovací velká centra, když by se podle jejího vyjádření
k dezinformaci měl KAŽDÝ řídit doporučením svého lékaře, který zná
jeho celkový stav? To má KAŽDÝ občan s sebou potvrzení od svého
lékaře, že mu účast v EXPERIMENTÁLNÍ KLINICKÉ STUDII
a očkování EXPERIMENTÁLNÍ GMO LÁTKOU DOPORUČUJE?
c) PFIZER experimentální klinické testy Covid-19 NEJSOU
KOMPLETNÍ, a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 02. května 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
d) MODERNA experimentální klinické testy Covid-19 NEJSOU
KOMPLETNÍ, a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 31. prosince 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03897881
e) ASTRAZENECA experimentální klinické testy Covid-19 NEJSOU
KOMPLETNÍ, a budou ukončeny NEJPOZDĚJI 28. února 2023
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
f) Jak moc se MZČR a Vláda ČR postarala o to, aby potvrzení od
praktického lékaře s ohledem na zdravotní anamnézu KAŽDÉHO
občana byla NUTNOU a ZCELA LOGICKOU PODMÍNKOU?
g) Proč to neudělala?

(2) DEZINFORMACE PODLE MZČR: Očkování jako totalitní nástroj
MZČR uvedlo: Jedna z dezinformací se zaměřuje na spekulace
o povinném očkování a očkovacím pasu. Plánované očkování
proti covid-19 je vydávané za povinné pro všechny občany ČR
pod hrozbou tvrdých trestů, přestože Ministerstvo zdravotnictví
ČR plánuje pouze dobrovolné očkování, které bude navíc pro
všechny občany zdarma. V jiné variantě tohoto narativu jsou
šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle
kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány
základní lidská práva a svobody.

a) Absolutně nemáme pocit, že by se v dnešní době zrovna jednalo
o nějakou DEZINFORMACI, tak jak konec konců samotné MZČR
zavádění MEZINÁRODNÍCH OČKOVACÍCH CESTOVNÍCH PASŮ
za DEZINFORMACI na svém webu označovalo. Stejně tak, jako
když za DEZINFORMACI vydávalo MZČR další informaci
o tom, že by snad mělo MZČR někdy v budoucnu pod hrozbou
tvrdých trestů NUTIT LIDI K OČKOVÁNÍ. To snad ani ne, vždyť je to
DOBROVOLNÉ! Pokud MZČR nebere jako tvrdý trest ZÁKAZ
CESTOVÁNÍ, ZÁKAZ VSTUPU DO RESTAURACÍ, HOSPOD,
DIVADEL, KIN A OBDOBNÉ COVID „VYMOŽENOSTI“, o které se
snaží, včetně ZAVEDENÍ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ, tak jeden by
řekl, že jako HLAVNÍ DEZINFORMÁTOR VŮČI CELÉ
VEŘEJNOSTI VYSTUPUJE SAMOTNÉ MZČR.
b) Proč MZČR lže a DEZINFORMUJE?
c) Proč Evropská komise připravovala zřejmě již od roku 2017 projekt
zavádění
společných
MEZINÁRODNÍCH
OČKOVACÍCH
CESTOVNÍCH PASŮ?
d) Kdo za takové DEZINFORMACE nese ODPOVĚDNOST?
e) Dopouští se MZČR a Vláda ČR podvodu pomocí lží,
dezinformací, neúplných informací, nátlaku a klamavých
praktik? A co potom Evropská komise?

(3) DEZINFORMACE PODLE MZČR: Vakcína nebude účinná
MZČR uvedlo: Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS
a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry,
mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro
nový virus. Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých
standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti.
Rozhodnutí o registraci vakcín bude podloženo všemi
potřebnými údaji. Urychlují se zejména administrativní kroky.
Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože
takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. A toho si jsou
všichni velmi dobře vědomi.

a) Vyvíjet vakcínu proti viru má svá úskalí, a to zejména s ohledem na
to, JAK RYCHLE VIRUS MUTUJE. Dr. Judy Mikovits navíc jako
odbornice říká, že aby virus sám od sebe, tj. přirozeně zmutoval
v něco velmi nebezpečného, POTŘEBOVAL BY TAK 800 LET.
b) Pokud se vyvíjí vakcína proti sezónní chřipce, WHO každý rok podle
analýz a rizik, které monitoruje, určí, jaký kmen a typ chřipky hrozí.
Celkem rozeznáváme typ A, typ B, typ C a typ D.
c) Typ A se dělí na PODTYPY A (H1N1) a A (H3N2), WHO na svých
stránkách v článku z 6.11.2018 uvádí: „Je známo, že POUZE
CHŘIPKOVÉ VIRY TYPU A způsobily pandemie.“ Typ A (H1N1)
způsobil údajnou pandemii v roce 2009.
d) Typ B nejsou klasifikovány do podtypů, ale lze je rozdělit na LINIE. V
současné době CIRKULUJÍCÍ VIRY CHŘIPKY TYPU B patří buď do
linie B / Yamagata nebo B / Victoria.
e) Typ C je detekován méně často a obvykle způsobuje mírné infekce,
a proto NEPŘEDSTAVUJE HROZBU PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.
f) Typ D postihuje především DOBYTEK a není známo, že by infikoval
nebo způsoboval onemocnění lidí.

g) Sám odborník Dr. Martin Friede – vedoucí vědecký pracovník
iniciativy pro výzkum vakcín u WHO ve videu k predikcím virových
mutací říká: „PREDIKCE JSOU VŽDYCKY VELMI SLOŽITÉ,
obzvláště predikce ohledně budoucnosti. To, co děláme je, že se
scházíme dvakrát ročně, budeme mít schůzku příští měsíc v únoru,
ABYCHOM ZKUSILI URČIT jaký kmen chřipky SI MYSLÍME, že
bude cirkulovat od příštího listopadu. To je začátek chřipkové sezóny
v severní hemisféře. A pak se potkáváme v srpnu či v září,
ABYCHOM ZKUSILI URČIT jaký typ chřipky SI MYSLÍME, že bude
cirkulovat v jižní hemisféře začátkem června či července.
A MUSÍME BÝT SCHOPNÍ VÝROBCŮM VAKCÍN POSKYTNOUT
INFORMACE o tom, co si myslíme, že bude cirkulovat, a to tak, aby
výrobci vakcín MOHLI VYROBIT VAKCÍNY PROTI CHŘIPCE. Tři (3)
měsíce vědecká komunita potřebuje na to, aby připravila nezbytné
nástroje, které pomohou producentům vyrobit vakcínu. Výrobce
obvykle potřebuje další tři až čtyři (3–4) měsíce na výrobu vakcíny
a její distribuci.
h) Lidé mohou být infikováni PTÁKY, PRASATY a jinými
ZOONOTICKÝMI viry chřipky, jako jsou PODTYPY VIRU PTAČÍ
CHŘIPKY A (H5N1), A (H7N9) a A (H9N2) a PODTYPY VIRU
CHŘIPKY PRASAT A (H1N1), A (H1N2) a A (H3N2).
i) Dr. Martin Friede (WHO) – jako jednu z MOŽNOSTÍ VZNIKU
PANDEMIE připouští mutaci prasečí, ptačí a lidské chřipky
dohromady.
j) Pokud bychom to měli kriticky a logicky zhodnotit, tak WHO
celosvětově DVAKRÁT ROČNĚ stojí před úkolem VYHODNOTIT,
jestli může dojít k nákaze prasečím, ptačím, lidským virem chřipky,
pak musí odhadnout, JAKÝ TYP TO BUDE (A, B, C, D), odhadnout
JAKÝ PODTYP (HxNx), a nakonec musí ještě odhadnout, JAKÁ
MUTACE se asi bude za několik měsíců vyskytovat. POKUD se do
své PŘEDPOVĚDI TREFÍ, potom se můžeme u vakcíny vůbec bavit
o NĚJAKÉ ÚČINNOSTI. Z našeho pohledu však zcela logicky
účinnosti velmi limitované, a to jen proto, protože pokud by účinnost
měla existovat, museli by být naplněny (správně odhadnuty) veškeré
základní předpoklady. JINAK JE TO VELMI JEDNODUŠE JAKO SI
JÍT ZAHRÁT RULETU DO KASINA.
k) Tento problém konec konců dal prostor pro vznik tzv. „trivalent“ –
TROJMOCNÝCH VAKCÍN, které cílí na 3 nejvíce zastoupené typy
virů, které právě cirkulují (dva podtypy chřipkového viru A, a jeden
podtyp viru B). Od let 2013–2014 severní hemisféra používá pro
sezónní chřipku tzv. „quadrivalent“ – ČTYŘMOCNOU VAKCÍNU, kde
4. komponentem je doporučený další zvolený podtyp možného

působícího viru. I PŘES TENTO „BOOSTER“ JE PODLE NÁS
ZVÝŠENÍ
ŠANCE
NA
LEPŠÍ
EFEKTIVITU
VAKCÍNY
MATEMATICKY ZŘEJMĚ VELMI PODOBNÉ JAKO U LOTERIE.
l) Toliko k účinnosti vir. vakcín, a problematiky rychle mutujících virů.
m) To, s čím operují výrobci COVID mRNA „vakcín“, je tzv. RELATIVNÍ
ÚČINNOST cca od 50 % do 96 %, ta je totiž pro ně vždy
MARKETINGOVĚ zajímavější. Pokud se ale podíváme na tzv.
ABSOLUTNÍ ÚČINNOST, bude se pohybovat někde u hranice okolo
1 %!!! JE TO TEDY OPRAVDU VELKÝ BYZNYS. Více detailů
k účinnosti a jejímu dělení na efektivitu a účinnost poskytujeme
v OTEVŘENÉ VÝZVĚ TORPÉDO-21.

MĚŘÍTKO INJEKCÍ COVID-19

LEŽ O ÚČINNOSTI

Zdroj: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS26665247(21)00069-0/fulltext
n) PROBLEMATIKOU MRNA COVID „VAKCÍN“ ale je, že NESPLŇUJÍ
základní požadavky kladené na vakcínu, a dle názoru dalších
odborníků se jedná o GENOVOU TERAPII. Termín vakcína má podle
nás jasně definované parametry, a pokud těmto definicím očkovací
látka neodpovídá, tzn. nepřináší přesně a jasně definovaný účinek,
NEMŮŽE SE JEDNAT O VAKCÍNU.

o) Přitom jen při letmém prostudování základních požadavků na vakcínu
na wikipedii, je zcela jasné, že toto mRNA očkovací látka nesplňuje
ani v nejmenším. JE NA ORGÁNECH ČINNÝCH V TRESTNÍM
ŘÍZENÍ, aby celé toto a důsledky pořádně prošetřily. Podle našeho
názoru, pojem vakcína u nás zdravotní instituce, MZČR a další
zúčastněné osoby a organizace pouze ZNEUŽILY, aby mohly uvést
do oběhu GMO, tj. GENETICKY MODIFIKOVANOU GENOVOU
TERAPII s možným obsahem NANOTECHNOLOGIÍ.
p) Z wikipedie: Požadavky na vakcíny:
Dobře konstruovaná vakcína musí splňovat dva základní atributy:
musí být účinná a neškodná. Primárním předpokladem je výběr
vhodného antigenu, který navodí účinnou – protektivní imunitu
(tj. zcela ochrání organismus před vznikem nemoci). U bakterií
a virů, jejichž populace nejsou antigenně jednotné, je třeba vybrat
vhodný druh, sérovar nebo antigenní variantu, která se vyskytuje
v regionu, v němž se očkovaný jedinec nachází. Vybraný antigen
musí být také dobře imunogenní, (tj. navodit dostatečnou imunitní
odpověď).
Světová zdravotnická organizace (WHO) i Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv (FDA) ve Spojených státech (USA) při schvalování vyžaduje,
aby vakcína měla alespoň 50 % účinnost.[9][10]
q) Když se člověk LOGICKY ZAMYSLÍ nad tím, co nám zdravotní
instituce, MZČR, lékaři, vědci a média o mRNA vakcínách říkali, tak
se prý vezme JEN MALÝ KOUSEK Z VIRU – přesněji jen ta MALÁ
ČÁST INFORMACE z něj, která DEFINUJE PRODUKCI SPIKE
PROTEINU. Ta „špičatá“ část, podle které náš imunitní systém jasně
rozezná koronavirus, protože je to pro něj TYPICKÝ ZNAK, jakým se
odlišuje od ostatních. Spike protein je prostě spike protein, ať si vir
mutuje,
jak
chce,
spike
protein
ho
vždy
prozradí,
a náš díky vakcíně připravený imunitní systém ihned správně
zareaguje. OTÁZKOU TEDY JE, PROČ CELÉMU SVĚTU DĚLAJÍ
PROBLÉM NĚJAKÉ MUTACE?
r) Vědci, zabývající se molekulární biologií a virologií, by měli velmi
rychle odpovědět na tyto poměrně JEDNODUCHÉ OTÁZKY:
(1) Z kolika částí UTR se obecně skládá virus?
(2) Popište, co reprezentují jednotlivé definované části viru.
(3) Která část UTR mutuje, a která naopak zůstává stále stejná –
neměnná?
(4) V jaké části UTR viru se nachází informace, která viru pomáhá
vytvořit tzv. „spike protein“?

s) Nevím jak Vy, ale POKUD JSOU NAŠE PŘEDPOKLADY
SPRÁVNÉ, tj.:
(1) Pokud někdo bude mluvit o mutaci „spike proteinu“, pak by měl
vysvětlit, proč si vzal farmaceutický průmysl a vědci za základní
ROZEZNÁVACÍ KLÍČ pro imunitní systém něco, CO MUTUJE?!
Jednoduše by to nedávalo logický smysl.
(2) Pokud existuje možnost vzít si COKOLI Z TÉ ČÁSTI VIRU, která
je jedinečná, unikátní a NEMUTUJE, PROČ TO TEDA VĚDCI
NEUDĚLALI?! (To platí, pokud někdo tvrdí, že spike protein mutuje.
My se domníváme, že spike protein sám o sobě nemutuje.)
(3) Pokud spike protein nemutuje, a vakcína, jak je vidět z mediálních
„zpravodajských“ informací, NENÍ ÚČINNÁ, TAK JAKÝ ÚČEL
VAKCÍNA VE SKUTEČNOSTI MÁ? Předpokládejme pro začátek, že
jen finanční. ALE I FINANČNÍ MOTIV MŮŽE BÝT NAKONEC SÁM
O SOBĚ JIŽ ZLOČINEM.
(4) Pokud by se přeci jen objevila nějaká ta „MUTACE“
u „NEMUTUJÍCÍ“ části viru, která POUZE DEFINUJE SPIKE
PROTEIN, jedná se, nebo nejedná se o umělý zásah, tj. umělou
modifikaci takové vybrané části viru? Pokud jde o umělý zásah, jedná
se o zásah, který se dá považovat za BIOTERORISMUS?
t) Dalším vodítkem NEÚČINNOSTI současných „vakcín“ jsou podle nás
dle výše uvedeného právě samotné „MEDIÁLNÍ MUTACE“, alfa,
beta, gama, delta atd. – veškeré velmi podrobně a do všech detailů
popisované, s tím, jaká mutace umí to, či ono. JAK
A PODLE ČEHO TO TAK RYCHLE ZJISTÍ? To dělají nějaké
RYCHLO STUDIE, aby zjistili, který bude VÍCE SMRTELNÝ? No
s takovou, abychom se očkovali proboha snad už i ob den
a pandemie by už asi nikdy neskončila. Podle nás je to v konečném
důsledku jen VELKÝ BYZNYS, který se MOMENTÁLNĚ SNAŽÍ
NĚKDO ZNEUŽÍT JEŠTĚ DALEKO VÍCE NEŽ JEN FINANČNĚ.
Pokud se shodneme na tom, že mutace virů tady byly vždycky,
tak asi NIKDY NEBYLA POTŘEBA DĚLAT OKOLO TOHO
TAKOVÝ MEDIÁLNÍ CIRKUS.
u) To vlastně platilo jen do doby, než se WHO na to v předchozích
10 letech PŘIPRAVILO.
v) Kdo by se rád nepochlubil, že 10 let budoval globální systém
připravenosti na pandemickou chřipku a má tak důvod její
implementaci náležitě oslavovat? Odpověď: WHO SE POCHLUBILO
A VELMI RÁDO.

PIP = Pandemic Influenza Preparedness
(Připravenost na pandemickou chřipku)
@10 = 10 YEARS (10 LET)
OSLAVUJEME DEKÁDU IMPLEMENTACE
w) WHO na svém webu dále uvádí:
COVID-19 prokázal schopnosti a výhody GISRS mimo chřipku;
nyní je vhodný čas využít získané zkušenosti k tomu, aby se
GISRS a další aktivity PIP ještě více posílily pro jakýkoli budoucí
respirační patogen.
Svět musí být ostražitý vůči chřipkovým virům s pandemickým
potenciálem: mohou se objevit kdykoli. WHO, země a další
zúčastněné strany budou pokračovat v přípravě na chřipkové
epidemie a pandemie prostřednictvím rámce připravenosti na
pandemii chřipky.
GISRS – Globální systém pro sledování a reakci na chřipku
x) Nám to s ohledem na to, co se ve světě děje spíše připadá, že si
WHO, resp. ten kdo do něj investuje nejvíce peněz pořídil novou
hračku. A BUDE SI CHTÍT HRÁT. Je docela rozumné a velmi logické
si začít pokládat ty správné otázky.

y) VEŘEJNĚ SE JIŽ MLUVÍ O TOM, že bude potřeba dalších dávek
vakcín, aby ÚDAJNĚ fungovaly na NOVÉ VIROVÉ MUTACE.
z) Navíc se objevují ZÁVAŽNÉ INFORMACE, že MEZI OČKOVANÝMI
zmutovaný „koronavirus“ řádí nejvíce. Jiné země hlásí, že až 70 % 80 % podíl hospitalizovaných je právě mezi dvakrát očkovanými.
CDC, EMA, WHO a vlády vše tají. Chybí otevřenost dat, informací
a místo toho tady řádí, strašení, diktatura, fact-check cenzura
a restrikce. TO ASI NENÍ ÚPLNĚ TEN NEJLEPŠÍ POSTUP, JAK
V DOBĚ „PANDEMIE“ S DOBRÝM ÚMYSLEM POSTUPOVAT.
Rozhodně NELZE porušovat Helsinskou úmluvu, Úmluvu
o biomedicíně, Norimberský kodex a další.
aa) Posuďte sami, jestli je to, co napsalo MZČR jako své stanovisko opět
další jejich DEZINFORMACE? Je to nezákonné? Posuďte
a vyhodnoťte i veškeré ostatní poskytnuté informace.

(4) DEZINFORMACE PODLE MZČR: Má očkování význam pro ty, co
nemoc prodělali?
MZČR uvedlo: Určitě! Tzv. post infekční imunita není celoživotní
ani dlouhodobá. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny
protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější,
a proto také dlouhodobější.
K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60-70 %
imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně
a nejrychleji dosáhnout jen očkováním. Samovolné promoření by
mělo za následek velké množství obětí, ve hře by byla
i neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.

a) Ministr zdravotnictví bude používat okřídlené, že po bitvě je každý
generál. Ano, JE VELMI RIZIKOVÉ očkovat někoho, KDO PŘED
NEDÁVNOU DOBOU KORONAVIRUS PRODĚLAL.

b) Naštěstí se už na tomto nejen naši slavní odborníci alespoň trochu
SHODNULI. Problémem je PŘEHNANÁ REAKCE IMUNITNÍHO
SYSTÉMU, která MŮŽE SKONČIT i ÚMRTÍM. Zánět myokardu, je
takové vhodnější slovo nežli selhání srdce, či infarkt. Rozhodně je
ještě lepší, než samotné slovo smrt nebo úmrtí. PROČ SE TAK
ÚZKOSTLIVĚ VŠICHNI BOJÍ VAROVAT PŘED REÁLNÝMI
RIZIKY?
c) Pokud tedy toto riziko již PROKAZATELNĚ existuje, JAK SI MOHOU
BÝT SLOVUTNÍ PÁNI ODBORNÍCI JISTI TÍM, že když se potkáte
s koronavirusem až PO NAOČKOVÁNÍ, nestane se lidem právě
úplně přesně to samé?! Ve světě NA TOTO RIZIKO UPOZORŇUJE
mnoho nezávislých vědců, kteří bohužel patří stejně tak jako my, do
kategorie DEZINFORMACÍ. No, upřímně se obáváme, že s tím, co
předvádí MZČR, tak v kategorii DEZINFORMACE tento fakt po
letošní sezóně ZIMA/JARO 2021/2022 opětovně již asi BOHUŽEL
DEZINFORMACÍ NEBUDE.
d) Vše tomu celosvětově nasvědčuje. V zásadě se očkuje všude
stejnými látkami, jak podrobné analýzy MZČR má z jiných zemí?
e) Asi bychom mohli zřejmě do nekonečna rozebírat argumentaci MZČR
a našli bychom jenom nelogické nesmysly, lhaní, nepravdy
a manipulace. Opět – když máte agendu (úkol), tak Vám prostě
nic jiného, než lhát a dělat nezákonná opatření nestačí. JE TO
POCHOPITELNÉ, ALE V KONEČNÉM DŮSLEDKU I TRESTNÉ.
f) Tolik prozatím k dezinformacím. Jsme ochotni další detaily rozebrat a
kdykoli diskutovat.
iv.

Sisyfos dále uvádí: „Namátkou můžeme uvést dokument s peticí ze září
2020: „40 BODŮ – Připomínky části veřejnosti k Dokumentu MZ ČR:
Národní strategie očkování proti nemoci covid-19“.“

v.

MZČR na svém webu dne 7.9.2020 uvedlo: Ministerstvo zdravotnictví
ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP
a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování
proti nemoci covid-19. Ta bude implementována do běžné praxe
a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti
očkovací látky proti onemocnění covid-19 v ČR. Veřejnost může
k dokumentu umístěnému na webu Ministerstva zdravotnictví
vznášet do 21. září své připomínky prostřednictvím e-mailu:
strategieockovani@mzcr.cz“.

vi.

Nevidíme jediný problém v tom, že MZČR vyzvala VEŘEJNOST k tomu,
aby se vyjádřila do 21.09.2020 k jimi zpracované NÁRODNÍ STRATEGII
PRO OČKOVÁNÍ. Výzvu jsme bláhově přijali jako snahu MZČR
komunikovat s veřejností – DO DNEŠNÍHO DNE NA NÁMI
ZPRACOVANÉ PŘIPOMÍNKY (na 22 stranách) NEPŘIŠLA JEDINÁ
RELEVANTNÍ ODPOVĚĎ. Zřejmě jich dostali moc, nebo žádné nečekali.
AGENDA – jim velí, jedeme dál! (Protože pak opravdu nechápeme, proč
se na něco vůbec ptali veřejnosti.)

vii.

ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově
podávaných připomínek tím, že sestavíme PŘIPOMÍNKY, ke kterým se
bude moci veřejnost jednoduše připojit formou PETICE. PŘIPOMÍNKÁM
TÍM TAK DODÁME NA DŮLEŽITOSTI. Vzhledem k tomu, že se snažíme
MZČR dodat informace, které třeba nemají, nebo informace,
u kterých nemáme patřičné, nebo pro nás jen KONTROVERZNÍ
vysvětlení, a chceme otevřít odbornou chybějící debatu i na mezinárodní
úrovni, a to zejména s ohledem na probíhající CENZURU na sociálních
sítích i v MSM (mainstreamových médiích), doporučujeme všem
účastníkům petice být aktivní ve vyjadřování svých postojů a sledování
dalších průběžně překládaných informací na www.plandemie.cz. Ani slovo
o tom, že potřebujeme sledovanost, nebo dosah.

viii.

e-PETICI podepsalo 16.299 občanů!

ix.

Opravdu je zločinem vyjádřit se na přímou výzvu MZČR určenou
veřejnosti? NEMYSLÍME SI! Proč to vědci / odborníci ze SISYFOSU
nechápou?

x.

Jak je možné, že MZČR stále nereagovalo, neuklidnilo veřejnost,
nevysvětlilo naše obavy? Byly mezi našimi připomínkami uvedené
ZÁLEŽITOSTI VHODNÉ ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE? My si MYSLÍME, ŽE
ANO. MZČR totálně selhalo.

xi.

Posuďte náš dopis směrem k České učené společnosti. Uvidíte, jak je
věda zkorumpovaná. NIKDO Z NICH SE K DOPISU ANI NEODVÁŽIL
VYJÁDŘIT. Na blogu idnes.cz v sekci věda má velmi dobré hodnocení.

xii.

Posuďte také náš dopis směrem k lékařům z první linie, kteří se snažili
ovlivňovat situaci a vyvolávat atmosféru děsu a strachu. Podle nás se ani
NESNAŽILI ZODPOVĚDĚT NA NAŠE JEDNODUCHÉ A DŮLEŽITÉ
DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A INFORMACE uvedené v našem dopise.

xiii.

Výše uvedenou korespondencí DOKLÁDÁME naši stálou KONZISTENCI
a SKUTEČNÝ ZÁJEM O ŘEŠENÍ PROBLÉMU, než z čeho jsme spolkem
Sisyfos obviňováni. Z populismu, zviditelňování se a honbou za mediálním
či finančním prospěchem.

xiv.

Je to velmi jednoduché, pokud někdo nekomunikuje a nevysvětluje,
nevede dialog, cenzuruje ostatní názory, pak se jedná o počáteční
příznaky TOTALITNÍHO REŽIMU TENTOKRÁTE POD ROUŠKOU
ZDRAVOTNÍ DIKATURY – TO JE NEAKCEPTOVATELNÉ!!!

c) Sisyfos dále ve svém stanovisku uvádí: Radek Pech společně s Davidem
Formánkem provozují vlastní dezinformační web „kulovy-blesk.cz“, kde
také můžeme najít stejné texty, jaké v podobě hoaxů šíří Radek Pech
přes e-maily. Nedávno se oběťmi těchto nevyžádaných dezinformačních
zpráv stali ředitelé a zřizovatelé škol, nyní krajští koordinátoři očkování.
E-maily na první pohled vypadají věrohodně. Při bližším zaměření však
mají manipulativní až zastrašující charakter se špatnými zdroji. Analýzu
nevyžádaných e-mailů ředitelům a zřizovatelům škol ohledně roušek
zpracovali manipulatori.cz. (zapomněli ještě uvést naše dopisy starostům,
ředitelům a zaměstnancům domovů důchodců, sociálních služeb, charit atd.)
i.

DEZINFORMACE a HOAXY (jediné nálepky, které tato organizovaná
zločinecká skupina používá) jsme si vysvětlili dostatečně podrobně výše.
De-facto NÁZORY JINÉ SKUPINY VĚDCŮ SE SNAŽÍ DISKREDITOVAT
jako KONSPIRACE, DEZINFORMACE a HOAXY. Takhle dialog
nevypadá. Na to, aby vstoupili přímo do konfrontace s námi, a zevrubně
s námi rozebrali naše argumenty, SE NECÍTÍ. Jejich jediná starost je
namísto dialogu označovat jiné názory za ABSURDNÍ, HOAXY atd.
využívat „přirozené autority“ a fungovat jako hlásná trouba.

ii.

Svědčí o tom jimi uváděné VÝCHODISKO: DOPORUČUJEME
VEŘEJNOSTI, ABY SE SAMOSTATNĚ NEPOUŠTĚLA DO
VYVRACENÍ DEZINFORMAČNÍCH ZPRÁV NEBO DO KOMUNIKACE
S DEZINFORMÁTORY. Většinou se tím dezinformátorům jen zvyšuje
sledovanost, což je právě jejich záměr. Proto také v tomto stanovisku
nenajdete přímé odkazy, ale citace, printscreeny či zkopírované texty
vložené zvlášť do přílohy, aby se klikáním na dezinformační weby
nezvyšoval jejich dosah.

iii.

MÍSTOPŘÍSEŽNĚ ČESTNĚ PROHLAŠUJEME, že nám ROZHODNĚ
nejde o DOSAH, a ani o ZVYŠOVÁNÍ SLEDOVANOSTI, což jsou
samozřejmě dva parametry, které organizace s „AGENDOU“ tedy
ÚKOLEM, úzkostlivě řeší. PŘIJDE NÁM TO LEGRAČNÍ, ALE BOHUŽEL
JEN DO TÉ DOBY, NEŽ SI UVĚDOMÍME, ŽE NÁM VŠEM JDE
ZEJMÉNA O BUDOUCNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOT.

iv.

Nás samotné HLAVNĚ ZAUJALA PŘEDSTAVA této partičky, podle nás
již zcela jasně a prokazatelně organizované skupiny zločinců, že se podle
nich někdo stal OBĚTÍ NEVYŽÁDANÝCH DEZINFORMAČNÍCH ZPRÁV.
A v konečném důsledku jsou jejich autoři pro každého SKUTEČNĚ
NEBEZPEČNÝMI.

v.

Koordinátoři očkování jsou VEŘEJNÉ OSOBY, které musí být připraveni
na to, že pokud se děje něco, co by OVLIVŇOVALO VÝKON JEJICH
„SLUŽBY“ PRO VEŘEJNOST, měli by být zajisté JAKO PRVNÍ
INFORMOVÁNI. Nedovedeme si představit, že bychom takové ZÁVAŽNÉ
INFORMACE posílali v první vlně někomu jinému. Obsah dopisu byl vždy
zaměřen na téma, které se týkalo DANÉ SKUPINY, tj. DOPIS NEMOHL
BÝT NIKDY NEVYŽÁDANOU ZPRÁVOU. Nejedná se o reklamní sdělení,
komerční nabídku, nebo obtěžující e-mail, který nesouvisí s tématem či
prací, o kterém by daný příjemce neměl být se svou veřejnou funkcí, či
prací ve veřejném, státním, či veřejně prospěšném, byť soukromém
sektoru informován.

vi.

Úplně nás děsí NAPROSTÁ NESCHOPNOST těchto vysokoškolsky
vzdělaných lidí rozlišovat mezi NEVYŽÁDANOU ZPRÁVOU a mezi
ZPRÁVOU, KTERÁ MÁ INFORMAČNÍ A DŮRAZNĚ UPOZORŇUJÍCÍ
CHARAKTER. Jakou dikci dopisu bychom měli v takovém případě zvolit?
Rozhodně můžeme potvrdit, že jakékoli kroky činíme, ČINÍME JE
V DOBRÉ VÍŘE, V DOBRÉM ÚMYSLU, S PLNÝM PŘESVĚDČENÍM
O NUTNOSTI ESKALACE, a nemůžeme za to, že přinášíme dotazy,
upozornění a oznámení, která ve svém důsledku mají za LOGICKÝ
NÁSLEDEK SMYSLUPLNÉ PŘEHODNOCOVÁNÍ DALŠÍCH KROKŮ
A POSTUPŮ U TĚCHTO PŘÍJEMCŮ.

vii.

KDO dal mandát spolku www.manipulatori.cz na PRAVDU? KDO dal
tento mandát spolku SISYFOS? KDO jej dal POUZE vybraným lékařům
vědcům, kteří jsou ochotni strašit veřejnost a přesvědčovat ji o nutnosti
ÚČASTI NA EXPERIMENTÁLNÍCH KLINICKÝCH GMO POKUSECH
PROSTŘEDNICTVÍM
DLOUHODOBĚ
NEVYZKOUŠENÝCH
OČKOVACÍCH LÁTEK NA LIDECH, A STEJNÝM ZPŮSOBEM
i PRÁVO PORUŠOVAT NORIMBERSKÝ KODEX, HELSINSKOU
ÚMLUVU, LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, ÚMLUVU
O BIO-MEDICÍNĚ, ZAVÁDĚNÍ CENZURY, OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÉHO
MÍNĚNÍ A NEPODLOŽENÉ OSOČOVÁNÍ SVÝCH OPONENTŮ?

viii.

TOTO JE NAPROSTO ABSURDNÍ. Nikoli naše dlouhodobá snaha o
nastavení oboustranného dialogu, požadování důkazů, či odpovědí na
logické dotazy a upozorňování na soustavné porušování zákonů a další
legislativy!

61.
Tak, a řekli bychom, že je čas, podívat se na to, jak na námi přeloženou expertní
zprávu zareagovali ODBORNÍ PROFESIONÁLOVÉ – ELITY NÁRODA, kteří mají na
mysli jen naše zdraví, dobro, a co dalšího se kolem přeložené, a námi v dobré víře
zaslané expertní zprávě vlastně dělo.
62.
Přehled reakcí na námi rozeslanou a námi přeloženou EXPERTNÍ ZPRÁVU.
(Podotýkáme, že jsme očekávali něco ve smyslu, kluci děkujeme, to je super, že
nám takhle pomáháte. Informace jsou opravdu závažné a nesmíme nic podcenit,
natož zanedbat. Prošetříme vše do puntíku a dáme Vám vědět.) NO TAK SE ZASE
VRÁTÍME NA ČESKOU ZKORUMPOVANOU ZEM, ŽE?
1 Moravskoslezský - XXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
2 Karlovarský - XXXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVALA VŮBEC
3 Hlavní město Praha - XXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
4 Vysočina - XXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
5 Jihočeský - XXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
6 Plzeňský - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
7 Liberecký - XXXXXXXXXXXX – REAGOVAL – viz. komunikace níže
8 Královehradecký - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
9 Ústecký - XXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
10 Středočeský - XXXXXXXXXXXX – REAGOVAL – viz. komunikace níže
11 Pardubický - XXXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
12 Zlínský - XXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
13 Jihomoravský - XXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVAL VŮBEC
14 Olomoucký - XXXXXXXXXXXXXXXX – NEREAGOVALA VŮBEC
63.

Ve středu, 7. července 2021 v 8:22 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXX@kraj-lbc.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX@msk.cz
XXXXXXXXXXXXX@hzs-kvk.cz
XXXXXXXXXXXXXX@praha.eu
XXXXXXXXX@nemji.cz
XXXXXXXXX@kraj-jihocesky.cz
XXXXXXXX@plzensky-kraj.cz
XXXXXXXXXXXX@seznam.cz
XXXX@kr-ustecky.cz
XXXXXXXXXX@kr-s.cz
XXXXXXXXXX@onmb.cz
XXXXXXXXXXX@pardubickykraj.cz
XXXXXXXXXXXXX@kr-zlinsky.cz

XXXXXXXXXXXX@fnol.cz
XXXXXXXXXXXXXX@jmk.cz
TEXT:
Přeji pěkný den, prosím, čiňte mě odpovědným už nyní, nikoliv od zítřka.
Je zbytečné čekat do zítřka. Do Haagu se těším.
Děkuji.
Zdraví Vás
XXXXXXXXXXXX
Mgr. XXXXXXXXXXXX
člen Rady Libereckého kraje
resort zdravotnictví
Krajský koordinátor očkování

_______________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 XXX XXX, mobil: +420 XXX XXX XXX
e-mail: XXX XXX XXXX * www.kraj-lbc.cz



 Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.

64.

Ve středu, 7. července 2021 v 8:35 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX

Pro: XXXXX@kraj-lbc.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
TEXT:
Dobrý den, pane Mgr. XXXXXXX,
zkuste si nejdříve přečíst dokument v příloze, pak se těšit přestanete.
Toto opravdu není legrace, a je s podivem, jak můžete takto reagovat, aniž
byste to četl.
Ano, trestní odpovědnost bude vymáhána, jakkoli směšné se Vám to dnes
může zdát.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve středu, 7. července 2021 v 10:03 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXX@kraj-lbc.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX (již pouze na moji adresu)

TEXT:
Číst umím, četl, větší nesmysl jsem ještě nečetl, čísla jsou smyšlená bez
jakékoliv vazby
VR
XXXXXXXXXXXX
Mgr. XXXXXXXXXXXX
člen Rady Libereckého kraje
resort zdravotnictví
Krajský koordinátor očkování

_______________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 XXX XXX, mobil: +420 XXX XXX XXX
e-mail: XXX XXX XXXX * www.kraj-lbc.cz

  Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.
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Ve středu, 7. července 2021 v 10:11 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX

Pro:

XXXXX@kraj-lbc.cz

TEXT:
Ze zákona máte nějaké povinnosti. Tvrdit o něčem čemu nerozumíte, že je
nesmysl a že je něco vymyšlené a nedělat nic, je ten nejhorší možný a velmi
nezodpovědný přístup.
Je to jen Vaše osobní odpovědnost. Nic víc, nic míň. Legrace to rozhodně
není.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

67.

Ve středu, 7. července 2021 v 14:13 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXX@kraj-lbc.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX

TEXT:
Díky, pokud si myslíte, že tomu nerozumím, je to Vaše věc, byť to sice není
pravda, ale vyvracet Vám to nebudu.
Neváhejte však a trestní oznámení plus podání k Mezinárodnímu trestnímu
soudu podejte, proto jsem Vám psal, že nehodlám Vaši výzvu akceptovat,
můžete tedy být rychlejší a neotálet.
Beru to mezi námi za ukončené a očekávám kroky z příslušných orgánů.
Zdraví Vás
XXXXXXXXXXXXX
Mgr. Vladimír Richter
člen Rady Libereckého kraje
resort zdravotnictví
Krajský koordinátor očkování

_______________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 XXX XXX, mobil: +420 XXX XXX XXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

  Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.
68.

Ve středu, 7. července 2021 v 15:01 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX

TEXT:
Dobré odpoledne,
Váš mail jsem si velmi pečlivě přečetl. Vzhledem ke skutečnosti, že se
nezabývám jenom očkováním, ale především jsem v centru dění od samého
začátku pandemie, takže jsem měl možnost použít veškeré dostupné léky,
včetně ivermectinu, troufám si říci, že již o tomto onemocnění něco vím. To, co
víme zcela bezpečně, že neexistuje žádný kauzální lék proti onemocnění COVID19. Vím také něco o tom, jaká je mortalita a morbidita, a to ve všech věkových
skupinách. Data, která jste uvedli, jsou bohužel trochu zastaralá a značně
zavádějící. Informace, které uvádíte nebyly zveřejněny v žádném časopise
s alespoň nějakým IF. (poznámka IF = impact factor)

To, co považuji za naprosto nepřípustné, je výhružný podtón a možné škody,
které podobné informace mohou napáchat.
Pokud však myslíte, že je třeba se utkat, pak ano – pojďme se utkat veřejně,
event. u soudu, pokud chcete. Možná by bylo dobré se zamyslet, jak se podíváte
do očí statisícům osob, kteří přišli v důsledku onemocnění COVID-19 o své
blízké, možná by bylo dobré napřít svoje aktivity pro pomoc vdovám vdovcům
a sirotkům, místo vyvolávání paniky a strachu před očkováním.
Pokud máte v úmyslu i nadále pokračovat v rozesílání podobných mailů, pak mě
prosím z Vašeho mailing listu vynechte.
S pozdravem
MUDr. XXX XXX XXX
primář interního odd. a
krajský koordinátor očkování
Středočeského kraje
Klaudiánova nemocnice
tř. Václava Klementa 147/23
293 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 XXX XXX
Fax: +420 326 XXX XXX
Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: XXXXXXXXXX@onmb.cz
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Ve středu, 7. července 2021 v 21:31 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX

Pro:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

TEXT:
Dobrý večer, pane MUDr. XXXXXXXX,
z našeho pohledu Vám pouze předáváme námi ověřené informace, které jsou
dle našich poznatků relevantní, a zpracovány od příslušných odborníků.
Nesedím s lékaři z celého světa na konferenčních hovorech každý týden jen
proto, že bych neměl lepší zábavu.
K tomuto expertnímu stanovisku se váží již podané žaloby směrem
k EMA. Nabízím zorganizování konferenčního hovoru na dané téma s danými
odborníky, pro Vás i Vaše kolegy, pokud zvládnete angličtinu, a budete mít
zájem dozvědět se informace a skutečně řešit velmi nepříjemné, až
nepopulární problémy.

Nijak nezpochybňuji Vaše zkušenosti, a budu moc rád, pokud to samé, bude
platit i o Vás a našich zkušenostech. Problém je z našeho pohledu jak ve
špatné diagnostice, tak i v samotném léčebném postupu.
Rozhodně se nejedná o výhružku. Oznámit osobě podílející se na “trestné
činnosti”, že má osobní odpovědnost, pokud v této činnosti bude pokračovat je
důležitý standardní právní postup.
Člověk, který se bude nevědomě něčeho dopouštět, by se měl snažit získat
si více informací pro kvalitní, profesionální a informované rozhodnutí. Za
zcela chybné a mimo považuji Vaši výzvu o odhlášení z mailing listu. Nejedná
se ani o obchodní, a ani o marketingové sdělení. Rozdíl je to podstatný, takže
bohužel, tento požadavek Vám z podstaty věci splnit určitě nemohu. Leda
byste na svou funkci koordinátora rezignoval, a pak bych Vás s těmito
zásadními informacemi samozřejmě neseznamoval, ale činil bych tak s Vaším
případným nástupcem = není to nic osobního.
Z přeložené expertní analýzy vyplývá spoustu podezření, konstatování
a informaci, které – ano, můžete popřít, ignorovat atd. Na druhou stranu, já splnil
zákonnou podmínku, a ty informace mě rozhodně v klidu nenechávají. Úplně
jednoduše by člověk řekl, že by se to mělo pečlivě prošetřit.
Je jen na Vás, jakou cestu či způsob řešení se rozhodnete uplatňovat Vy sám
a jakou Vaši kolegové. Je to koneckonců Vaše osobní odpovědnost
i rozhodnutí.
Stejně tak, jako Vás děsí představa, kterou popisujete, tak mě děsí velmi živá
a jasná představa důsledků vyplývajících ze závěrů tohoto expertního
stanoviska, stejně tak toho, proč někdo od stolu bagatelizuje a normalizuje
obsah jednotlivých částí tak závažného dokumentu? Jaké má proto důvody?
Proč média, vlády a lékaři neřeknou lidem pravdu?
“Vážení občané, povinně se musíte naočkovat nikdy nepoužitou na lidech
nevyzkoušenou GMO genovou terapií, kterou necháme ve Vašem těle
produkovat Vašimi vlastními buňkami nebezpečný toxický patogen. Existuje
pravděpodobnost, že Vás tímto sterilizujeme a předčasně zemřete.”
Pokud mi prokazatelně vyvrátíte jakoukoli část tohoto tvrzení, nemáme co
řešit. V opačném případě máte Vy problém.
Chápu, i to, že Vám tato informace přijde absurdní, pak vězte, že přesně takto
by měla ta otázka znít. Znamená to, že Vám jen chybí informace. Neznamená
to, že jste v jádru špatný člověk. Charakter a etika se projeví právě při
zvažování takto závažného problému a všech důsledků.

Pokud si myslíte opak. Snažte se informace získat, ne se naopak před nimi
schovávat. Pokud Vám jde opravdu o zdraví lidí, a bezpečnost národa, pak se
musíte ptát. Zjišťovat a vyhodnocovat.
Nejsem “antivaxer”, “konspirátor” a ani nezodpovědný vyvolávač paniky.
V případě jakékoli potřeby doplnění informací jsem samozřejmě kdykoli
k dispozici.
Hezký večer,
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve středu, 7. července 2021 v 22:01 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXXXXXXXX (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším

TEXT:
Vazeny pane Pechu,
dostala se ke mne informace o vasem hromadnem mailu 14 koordinatorum
ockovani (cc).
Konstatuji, ze vas e-mail vykazuje znaky sirení poplasné zprávy a snahy
o manipulaci a zastrasení adresátu.
Konstatuji take, ze jste jiz nejmene rok znamym
(viz priloha s vasim naprosto absurdnim textem).

siritelem

dezinformaci

Jiste vite, ze stanovisko k vami citovanemu textu "Doctors for COVID Ethics"
vydala EMA: https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/reply-openletter-doctors-covid-ethics-concerning-covid-19-vaccines_en.pdf
Jiste vite, ze názory skupiny ""Doctors for COVID Ethics" jsou v rozporu
s oficialnimi stanovisky vsech relevantnich vyznamnych autoritativnich
medicinskych instituci (napr. CDC, ECDC, EMA, IRK).

Jiste znate i oficialni stanovisko SUKL k ockovani deti:
https://www.sukl.cz/sukl/prvni-vakcina-v-eu-proti-covid-19-schvalena-i-pro-detive
Verim, ze vami osloveni koordinatori budou vase poplasne zpravy po
ignorovat.

zasluze

Vase vyhruzky nejakymi soudnimi procesy jsou absurdni a nesmyslne – jsem
si jist, ze se o tom presvedcite. Verim, ze vase sireni falešných
poplasnych
zprav je vedeno nikoli zlym umyslem, ale nevedomosti, ktera, jak znamo
"hrichu necini".

S pozdravem
Vaclav Horejsi
-Prof. Vaclav Horejsi, PhD
Inst. of Molecular Genetics AS CR
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, Czech Republic
Tel: ++420-24XXXXXXX
Fax: ++420-24XXXXXXX
e-mail: v_horejsi@XXXXXXX.cz
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 00:50 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Vážený pane Prof. Hořejší,
Zdravím tímto i přidaného pana Romana Chlíbka, a samozřejmě také krajské
koordinátory,
jsem rád, že o tématu můžeme alespoň takto a bez prodlení diskutovat. Je to
opravdu téma závažné. Děkuji tímto za Vaši rychlou reakci.

Konstatuji, že pokud někomu z pracovníků veřejné správy, tj. těm, kdo v mých
očích nesou osobní odpovědnost a vědomě či nevědomě páchají trestnou
činnost, nebo se na ní vědomě či nevědomě podílí, tak z principu předběžně
opatrnosti a zamezení vzniku škod na zdraví a životech občanů, zcela v
souladu s právním pořádkem ČR jim podávám informace, kterými by se měl
někdo z nich zcela vážně a v detailu velmi rychle zabývat.
Výzva k akci je samozřejmě nutná, aby bylo zcela nezpochybnitelné to, co má
nastat, či čeho se má dosáhnout.
Termín splnění se stanovuje v závislosti na závažnosti takového sdělení.
Poučení o tom, že dotyčný nese přímou odpovědnost je zcela standardní
právní terminus technicus, a ano, v případech vzniku škod je nutné
potenciálního škůdce (tj. osobu, která škodu působí, nebo naopak může
zamezit jejímu vzniku či prohlubování) - písemně poučit, tj. držet ji od
okamžiku poskytnuté informace a doby sdělené pro nápravu, tj. za
všechny další kroky provedené v rozporu s poskytnutou informací – ji “držet” za
její konání plně odpovědnou.
To, že může tento čistě právní proces v čitateli vyvolat různé pocity naprosto
chápu, (nečiní mi to osobní potěšení, a není to ani nic osobního – pokud funkci
koordinátora bude vykonávat někdo jiný, budu informovat danou osobu, která
bude funkci právě vykonávat). Naštěstí nejsem autorem těchto zcela běžných,
avšak v krajních případech využívaných procedur. Nemohu za ně. Existují.
Držím se jich.
Za zcela novým expertním stanoviskem, vydaným uskupením Doctors for
COVID Ethics stojím, a jsem bytostně přesvědčen, že jejich expertní
stanovisko je pravdivé, a měla by mu být věnována naprosto okamžitá,
a bezprecedentní pozornost, která nesnese odkladu.
Zcela pravidelně a zcela prokazatelně se účastním jejich odborných diskuzí,
a je pravda, že někdy se musím i s nimi dohadovat, například nad jimi
z počátku bagatelizovaným tématem magnetismu a souvislosti s očkováním,
jako tomu bylo např. se významným kanadským patologem, a odměnou mi je,
že jsem díky tomu, že netrpím tzv. “profesní slepotou, tak jako jí bohužel trpíte
Vy sám, či občas i oni” (nemyslím to zle, je to profesní fakt) schopen ovlivnit
jejich způsob dosavadního chápání situace a hledat zcela jiná řešení
a správné odpovědi. Pakliže byste profesní slepotou netrpěl, musel byste vše
činit s vědomým úmyslem, a to si osobně neumím a ani nechci představit.

Vaše domněnka v tom ohledu, že by moje zpráva včetně mnou přiložené a do
českého jazyka mnou a mým kolegou přeložená jejich expertní zpráva, která
byla součástí přílohy mnou jim odeslaného e-mailu – navíc náležitě
odzdrojovaná, vykazuje znaky šíření poplašné zprávy je zcela nesprávná
a nesporně ji jako poplašnou (lživou) tímto odmítám.
Jak můžete Vy tvrdit, že je něco dezinformace, když jste to nečetl, protože to
bylo pro Vás dlouhé? Alespoň takovou odpověď jsem od Vás obdržel, a ano
s nálepkou dezinformace a konspirace, protože to je asi tak jediný “argument”,
který jsem od Vás na logicky položenou otázku, kdy slyšel / četl. Jestli máte
pocit, že místo kvalifikovaných odpovědí bychom se všichni měli spokojit
s Vaším jednoduchým nálepkováním čehosi dehonestujícího jako pro lidi
z nějakého bulvárního plátku, nikoli však jako stanovisko seriózního vědeckého
pracovníka, tak se nedivím, že si Váš vědecký kolega p. Flégr pořídil
křišťálovou kouli a k tomu na konzultace Micíka. V čem je tedy vědecký
rozdíl?
Takto se odpovědi na logické dotazy neřeší, to opravdu můžete za peníze nás
daňových poplatníků dělat zcela jinou a daleko záslužnější činnost. Není to
urážka, ale bohužel konstatování faktu. Buď jste odborníci a umíte fundovaně
odpovědět na otázky, nebo to prostě neumíte či, a to je bohužel horší,
vůbec nechcete.
Já třeba považuji za naprosto absurdní, abyste mi přikládal k expertnímu
stanovisku ze dne 3.7.2021 reakci od EMA z 25.5.2021 což je logicky
naprosto nemožné. Ano, profesní slepota a třeba i jen lidská únava, nebo
přemrštěné ego, opravdu dělá chyby. Tady máte jednu z nich. Chyby si v této
oblasti asi sotva můžeme někdo dovolit.
Takže s jistotou vím, že je to stanovisko jen pár dní staré a je potřeba se jím
vážně a do detailu zabývat.
Věřím, že koordinátoři jsou natolik vzdělaní, poctiví, a opatrní, že se svojí
osobní odpovědností budou postupovat zejména dle svého svědomí a nikoli
dle Vašich bagatelizujících, nic neřešících rad.
Návodem, že něco není v pořádku, může být jednoduché konstatování
naprosto holých faktů:
•

u všech očkovacích látek probíhají klinické testy – dvojitě zaslepené
randomizované studie. Někdo dostává placebo, někdo očkovací látku. (O to
více je nutné, bedlivě sledovat dění v každé zemi)

•

látka, kterou se očkuje, je GMO genová terapie, která mění produkci našich
vlastních buněk

•

Nařízení EU hovoří o nutnosti nikoho nenutit do očkování – dobrovolnosti

•

Norimberský codex a nejen on hovoří jasně o úplném informovaném souhlasu

•

Otázkou tedy zůstává, proč neříkáte Vy, média, politici a vědci:

Vážení občané, očkování je bez podmínek, nátlaku a zcela dobrovolné.
Každý, kdo se necháte očkovat, očkujete se zcela novou na lidech ani
zvířatech dlouhodobě netestovanou GMO genovou terapií, která zajistí, aby
buňky ve Vašem těle produkovaly (exprimovaly) toxický patogen. Neznáme
důsledky dlouhodobého účinku, ani vzájemnou toxicitu a kontraindikaci
s Vašimi léky, ani vliv na možnou sterilitu, vzniku rakoviny,
neurodegenerativního poškození mozku, snížení míry života i jeho kvality či
potrat dítěte. S největší pravděpodobnosti budete vylučovat vždy a všude GMO
mikroorganismy, které budou ovlivňovat neočkované členy domácnosti,
přátele a ostatní. Magnetismus je jako bonus. Nevíme, co to s Vámi udělá, ale
teď nám to přijde děsně cool. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, se
zdravotními následky se nebudete moci svěřit na sociálních sítích, abyste
neodradili ostatní od očkování za které jim nabídneme koblihu, jointa, pivo,
menu u McDonalda, los, peníze atd.... toto je prosím dnešní velmi těžká
realita.
Takže opravdu si máte zájem všichni zahrát ruskou ruletu s životy ostatních?
Já osobně ani moc ne.
Jestli tedy v této skupině někdo trpí hříchem “nevědomosti”, tak já osobně to
rozhodně nebudu.
Dobrou noc,
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 07:51 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším

TEXT:
Vazeny pane Pechu,
opakuji, ze s vasimi bizarnimi podnety nadale nehodlam jakkoli ztracet cas
a verim, ze se tak zachovaji i ostatni adresati tohoto e-mailu. To, co ve svem
mnohomluvnem emailu pisete (zvlaste na jeho konci), svedci o vasi naproste
neznalosti principu molekularni biologie a moderni imunologie. Jsou to stejne
nesmysly jako vase drivejsi vyplody o udajnem nebezpeci 5G siti. Je s podivem,
ze s tak elementarnimi neznalostmi se poustite do verejne debaty.
Jedinou cestou z nynejsi vazne pandemicke situace je OCKOVANI – zaplat
Panbuh, ze se podarilo tak rychle vyvinout ucinne a bezpecne vakciny – je
to skoro az zazracny triumf vedy a mediciny. Lide jako vy svymi aktivitami tohle
reseni nasi situace komplikuji - nekteri zrejme s umyslem skodit, jini jen z
neznalosti. Verim, ze velka vetsina nasich obcanu je rozumna a falesnym
poplasnym zpravam neuveri. "Ruskou ruletu"
se
zivoty
doposud
neockovanych lidi hrajete prave vy a vam podobni, kteri lidi odrazuji od
ockovani. Tech dosavadnich 30 tis. mrtvych vam nestaci?
Myslim, ze byste udelal mnohem lepe, kdybyste se venoval nejake skutecne
prospesne aktivite v oboru, kteremu rozumite.
S pozdravem
Vaclav Horejsi
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 08:29 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Pane Pechu,
toto je poslední mail, který Vám píši. Dále se již nehodlám podobnými výplody
zabývat a dal jsem pokyn našemu IT, aby Vaše mailová adresa byla zařazena
do nežádoucí pošty.
Jak jsem již uvedl, velmi podrobně jsem si prostudoval vše, co jste mi poslal.
Veškeré materiály postrádají jakýkoliv důkaz podložený příslušnými daty. Vaše
údaje o tisících mrtvých v důsledku vakcinace jsou naprosto nepodložené.
Co však považuji za naprosto neuvěřitelné, to je elementární neznalost biologie
a genetiky. Sdružení, o kterém píšete, dostalo velmi podrobné stanovisko
k názorům, které prezentujete. Toto stanovisko na rozdíl od Vašich názorů je
podložené důkazy.

Vaše maily považuji za velmi nebezpečné, ale věřím, že valná část veřejnosti
má svůj rozum a nenechá se manipulovat podobnými výplody a lidmi jako jste
Vy, kteří se tváří jako spasitelé lidstva.
Osobně Vám doporučuji absolvovat nějaký kurz se základy molekulární genetik
a virologie (možná by stačilo i konzultace se studentem gymnázia). Bylo by jistě
dobré, kdybyste se Vy i Vám podobní raději věnovali nějaké smysluplné
činnosti místo psaní obsáhlých a nic neříkajících mailů.
Pokud máte dojem, že se děje něco nezákonného, podejte na mne klidně trestní
oznámení a doložte důkazy, v čem je moje jednání trestně postižitelné. Věřím,
že podobně se zachovají všichni ostatní koordinátoři.
S pozdravem
XXXXXXXXXX
MUDr. XXX XXX XXX
primář interního odd. a
krajský koordinátor očkování
Středočeského kraje
Klaudiánova nemocnice
tř. Václava Klementa 147/23
294 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 XXX XXX
Fax: +420 326 XXX XXX
Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: XXXXXXXXXX@onmb.cz
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 07:51 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Vážený pane profesore Hořejší,
Až budete umět věcně a správně argumentovat, můžete se pouštět do veřejné
debaty Vy sám.
Základním předpokladem pro řešení problému je seznámeni se s jeho
obsahem, což Vy zásadně neděláte. Vše je pro Vás dlouhé, bizarní,
mnohomluvné, nesmyslné apod.

Vaše argumenty jsou pouze zcela neakceptovatelné míchání tzv. jablek
s hruškami a odvádění pozornosti od skutečného problému. To si mohu vysvětlit
jen několika důvody, a ani jeden z nich mě opravdu neuklidňuje.
Vaše hodnocení k napsané expertní zprávě je neprofesionální, bagatelizující
s neslučitelné s tím, aby člověk s takovým přístupem k řešení problémů
ovlivňoval osobní odpovědnost jiných osob.
Zjednodušeně:
1) zprávu psali vědečtí pracovníci a lidé z oboru nikoliv já. Já ji jen s kolegou
překládal. Takže mě nemůžete osočovat z neznalosti molekulární biologie,
protože je to irelevantní.
2) stejně tak Vaše nesouvisející poznámky o 5G, ruských dezinformacích
apod. Ani jeden z vědců nemá nic společného s Ruskem. Pravdivost odpovědi
na položenou otázku rozhodně nevyřešíme argumenty, které předkládáte,
a ani tím, že se rozhodnete, že se tím zabývat nebudete. To jsme
s uvažováním jako kde? Ve středověku? V mateřské škole?
3) správný a nestranný postup přece je, zmiňovaná problematická témata
v jejich zprávě nalézt a pojmenovat, a začít zjišťovat, co je k takovému závěru
vedlo. Nemusím mít vysokoškolské vzdělání na to, abych netušil, že dochází
k porušování Norimberského kodexu, a to ve všech jeho bodech. To už je přeci
zcela zásadním důvodem pro to, aby se situace začala řešit.
4) Myslím si, že byste Vy skutečně udělal nejlépe, abyste se nevyjadřoval
k problémům, které principiálně odmítáte řešit. To není problém můj, ale Váš.
Tak s tím něco prosím dělejte.
5) Opravdu apeluji na zachování logického uvažování, a trvám na tom, že
expertní zpráva je pravdivá. A jako s takovou k ní musí být přistupováno. Máme
tu nějaké principy předběžné opatrnosti, a navíc EMA se nemůže efektivně
a účinně bránit, protože je ve střetu zájmu (rozhodovat budou soudy).
Tímto dokumentem je totiž sama obviňována z flagrantních pochybení
a naprosto neprofesionálního posuzování předběžných klinických studií
dodaných Pfizerem. Ten navíc nemá žádnou opakuji ŽÁDNOU odpovědnost
v celém procesu, protože je v rámci své odpovědnosti za úmrtí a škody
na zdraví ZCELA imunní. Tato odpovědnost se tak logicky přesouvá na
autority jednotlivých zemí, a v konečném důsledku na koordinátory očkování,
stejně tak jako na ty, kteří očkování provádějí.
Vyzývám Vás naposledy, abyste k dokumentu i k mé osobě přistupoval
s respektem, zatím jste nás všechny připravil akorát o drahocenný čas. Váš
příspěvek ke vhledu do problematiky expertního stanoviska je zatím na úrovni
mateřské školy.

Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvtek, 8. července 2021 v 10:21 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

TEXT:
Vážený pane Xxxxxx,
spoustu Vámi sděleného jsem zodpověděl před chvílí panu Prof. Hořejšímu.
Nevím, jaké důvody Vás vedou k Vašim stanoviskům, která jsou alespoň pro
tuto chvíli zcestná. Zpráva EMA se nemohla k tomuto stanovisku vyjádřit –
datumově to nesouhlasí.
Blokování e-mailové adresy je čistě Vaše rozhodnutí a Vaše osobní
odpovědnost. S tímto přístupem si Váš “profesionální” postup jistě hravě
obhájíte.
Tento Váš přístup považuji za neprofesionální a katastrofální osobní selhání
Vás jako člověka. Mohou se Vaši kolegové ze zahraničí mýlit. Ano mohou. Ale
na druhé straně se můžete mýlit i Vy, a to jednoduše proto, protože nemáte
žádný argument, kterým byste jejich tvrzení vyvrátil.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 12:09 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:

Vážení,
vzhledem k Vašim poznámkám na smyšlená čísla úmrtnosti a nežádoucích
účinků Vám zasílám ještě odkazy na data z registrů nežádoucích účinků.
Člověk by si řekl, že s tím musíte pracovat denně...
VAERS USA
• VAERS je systém hlášení nežádoucích účinků vakcín zavedený v roce 1990.
Jedná se o dobrovolný systém hlášení, který podle odhadů představuje pouze
1 % (viz Lazarova zpráva) vedlejších účinků způsobených vakcínou.
OpenVAERS je postaven na datech HHS dostupných ke stažení na
https://www.vaers.hhs.gov.
• Projekt OpenVAERS umožňuje procházení a prohledávání zpráv bez nutnosti
vytvářet pokročilé vyhledávání
• https://www.openvaers.com/covid-data/mortality
O situaci v EU vypovídá velmi přehledně tato zpráva:
https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-seriousreported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19shots/5748346

15 472 mrtvých 1,5 milionu zraněných (50 % vážně)
hlášeno v databázi Evropské unie nežádoucích účinků
očkovacích látek COVID-19
Z celkového počtu zaznamenaných
(753 657) vážných nežádoucích účinků.

nežádoucích

účinků

je

polovina

" Vážnost poskytuje informace o podezření na nežádoucí účinek;" lze jej klasifikovat
jako „závažný“, pokud odpovídá zdravotnímu stavu, který má za následek smrt, je život
ohrožující, vyžaduje hospitalizaci v nemocnici, má za následek další lékařsky důležitý
stav nebo prodloužení stávající hospitalizace, má za následek trvalé nebo významné
zdravotní postižení nebo pracovní neschopnost, nebo jde o vrozenou anomálii / vrozenou
vadu. “

Zde jsou souhrnná data do 19. června 2021.
Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu mRNA Tozinameran (kód
BNT162b2, Comirnaty) od společnosti BioNTech / Pfizer: 7.420 úmrtí a 560.256
zranění k 19.6.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.133 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 81 úmrtí
12.637 Srdeční poruchy vč. 964 úmrtí
101 Vrozené, rodinné a genetické poruchy vč. 6 úmrtí
7.000 Poruchy ucha a labyrintu vč. 4 úmrtí
265 Endokrinní poruchy vč. 1 smrt
8.122 Poruchy oka vč. 17 úmrtí
51.030 Gastrointestinální poruchy vč. 348 úmrtí
155.486 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 2.290 úmrtí
468 Poruchy jater a žlučových cest vč. 31 úmrtí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.110 Poruchy imunitního systému vč. 32 úmrtí
17.549 Infekce a infestace vč. 762 úmrtí
6.275 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 104 úmrtí
13.249 vyšetřování vč. 285 úmrtí
4.162 Poruchy metabolismu a výživy vč. 139 úmrtí
79.125 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 88 úmrtí
325 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. Cyst a polypů) vč. 23 úmrtí
100.895 Poruchy nervového systému vč. 780 úmrtí
384 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 10 úmrtí
107 Problémy s produktem
9.928 Psychiatrické poruchy vč. 105 úmrtí
1.765 Poruchy ledvin a močových cest vč. 115 úmrtí
2.696 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 3 úmrtí
23.689 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 848 úmrtí
26.641 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 66 úmrtí
846 Sociální okolnosti vč. 10 úmrtí
281 Chirurgické a lékařské postupy vč. 19 úmrtí
14.987 Cévní poruchy vč. 289 úmrtí

Celkový počet reakcí pro experimentální vakcínu mRNA-1273 (CX-024414) od
Moderna: 4.147 úmrtí a 122.643 zranění do 19/06/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.239 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 29 úmrtí
3.315 Srdeční poruchy vč. 446 úmrtí
39 Vrozené, rodinné a genetické poruchy vč. 3 úmrtí
1.454 Poruchy ucha a labyrintu
82 Endokrinní poruchy vč. 1 úmtí
1.883 Oční poruchy vč. 7 úmrtí
10.655 Gastrointestinální poruchy vč. 142 úmrtí
33.936 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 1.759 úmrtí
209 Poruchy jater a žlučových cest vč. 11 úmrtí
1.117 Poruchy imunitního systému vč. 5 úmrtí
3.835 Infekce a infestace vč. 234 úmrtí
2.480 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 77 úmrtí
2.670 vyšetřování vč. 89 úmrtí
1.297 Poruchy metabolismu a výživy vč. 85 úmrtí
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 77 úmrtí
128 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. Cyst a polypů) vč. 15 úmrtí
21.684 Poruchy nervového systému vč. 424 úmrtí
255 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 2 úmrtí
20 Problémy s produktem
2.437 Psychiatrické poruchy vč. 69 úmrtí
807 Poruchy ledvin a močových cest vč. 52 úmrtí
459 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 1 úmrtí
5.640 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 399 úmrtí
6.538 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 28 úmrtí
504 Sociální okolnosti vč. 13 úmrtí
397 Chirurgické a lékařské postupy vč. 38 úmrtí
3.432 Cévní poruchy vč. 141 úmrtí

Celkový počet reakcí pro experimentální vakcíny AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1
NCOV-19) od Oxford / AstraZeneca: 3.364 úmrtí a 793,036 zranění do 19/06/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.136 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 132 úmrtí
12.135 Srdeční poruchy vč. 396 úmrtí
95 Vrozené, rodinné a genetické poruchy vč. 2 úmrtí
8.797 Poruchy ucha a labyrintu
309 Endokrinní poruchy vč. 2 úmrtí
13.459 Poruchy oka vč. 12 úmrtí
81.806 Gastrointestinální poruchy vč. 161 úmrtí
212.663 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 891 úmrtí
525 Poruchy jater a žlučových cest vč. 25 úmrtí
3.085 Poruchy imunitního systému vč. 11 úmrtí
17.791 Infekce a infestace vč. 217 úmrtí
7.854 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 77 úmrtí
16.731 vyšetřování vč. 79 úmrtí
9.765 Poruchy metabolismu a výživy vč. 50 úmrtí
123.637 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 45 úmrtí
332 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (vč. Cyst a polypů) vč. 8 úmrtí
169 286 Poruchy nervového systému vč. 532 úmrtí
223 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 4 úmrtí
103 Problémy s produktem
14.931 Psychiatrické poruchy vč. 27 úmrtí
2.809 Poruchy ledvin a močových cest vč. 29 úmrtí
5.967 Poruchy reprodukčního systému a prsu
26.631 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 387 úmrtí
36.457 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 22 úmrtí
772 Sociální okolnosti vč. 4 úmrtí
671 Chirurgické a lékařské postupy vč. 16 úmrtí
17.066 Cévní poruchy vč. 235 úmrtí

Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu COVID-19 JANSSEN
(AD26.COV2.S) od společnosti Johnson & Johnson: 541 úmrtí a 33.331 zranění k
19.6.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

306 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 16 úmrtí
496 Srdeční poruchy vč. 56 úmrtí
14 Vrozené, rodinné a genetické poruchy
177 Poruchy ucha a labyrintu
8 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
383 Oční poruchy vč. 3 úmrtí
3.086 Gastrointestinální poruchy vč. 23 úmrtí
8.761 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 137 úmrtí
52 Poruchy jater a žlučových cest vč. 4 úmrtí
85 Poruchy imunitního systému
392 Infekce a infestace vč. 13 úmrtí
320 Zranění, otravy a procedurální komplikace vč. 8 úmrtí
2.003 vyšetřování vč. 37 úmrtí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

184 Poruchy metabolismu a výživy vč. 10 úmrtí
5.718 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 17 úmrtí
16 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (včetně cyst a polypů)
7.093 Poruchy nervového systému vč. 68 úmrtí
9 Těhotenství, šestinedělí a perinatální podmínky vč. 1 úmrtí
9 Problémy s produktem
355 Psychiatrické poruchy vč. 5 úmrtí
119 Poruchy ledvin a močových cest vč. 8 úmrtí
114 Poruchy reprodukčního systému a prsu
1.130 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 43 úmrtí
804 Poruchy kůže a podkožní tkáně vč. 2 úmrtí
72 Sociální okolnosti vč. 3 úmrtí
336 Chirurgické a lékařské postupy vč. 26 úmrtí
1.289 Cévní poruchy vč. 60 úmrtí

Poznámky

[1] Tyto součty jsou odhady založené na zprávách odeslaných EudraVigilance . Celkové hodnoty mohou být
mnohem vyšší na základě procenta hlášených nežádoucích účinků. Některá z těchto hlášení mohou být
nahlášena také do databází nežádoucích účinků v jednotlivých zemích, například do databáze US VAERS
a systému žlutých karet Spojeného království. Úmrtí jsou seskupena podle příznaků a některá úmrtí mohou
být výsledkem více příznaků.

(zdroj dat je odsud: https://www.adrreports.eu/cs/search_subst.html# zde si vyberete příslušnou
očkovací látku)
Samozřejmě jsou ještě k dispozici rejstříky dalších zemí, ale pro kvalitní zhodnocení situace
si osobně myslím, že jsou tyto informace více než ALARMUJÍCÍ.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
77.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 12:38 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:

Jen pro Vaši informaci – jsem primář. Za normálních okolností na titulu nelpím
– ve Vašem případě na oslovení s titulem trvám!
MUDr. XXX XXX XXX
primář interního odd. a
krajský koordinátor očkování
Středočeského kraje
Klaudiánova nemocnice
tř. Václava Klementa 147/23
295 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 XXX XXX
Fax: +420 326 XXX XXX
Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: XXXXXXXXXX@onmb.cz
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 13:32 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

TEXT:
Pane Xxxxxx,
ono se Vám může velmi lehce stát, že ve vězení Vám ten titul bude jen na
ozdobu!
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 13:42 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com(plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Vazeny pane Pechu,
nezlobte se, ale vy si respekt nezaslouzite – jste chronicky dezinformator,
dlouhodobe to prokazujete.

To, ze ti 3 autori maji dlouhodobe na vsechny aspekty pandemie radikalne
odlisne nazory od velke vetsiny odborniku a odbornych instituci ("je to jen jakko
chripka", protiepidemicka opatreni zbytecna, ockovani nebezpecne
a neucinne...), a pritom jsou to vedci (coz nezpochybnuji, prave tak vedeckost
autoru deklarace z Velkeho Barringtonu), neni pro me zadny silny argument.
Takovito vedecti "disidenti" se pravidelne vyskytuji; v dobre pameti je napr.
spickovy retrovirolog prof. Peter Duesberg, ktery myslim i do dnes tvrdi, ze HIV
neni pricinou AIDS (na zaklade tohoto jeho nazoru se v JAR radu let nepouzivala
antiretrovirova terapie a zbytecne umrela spousta lidi). Duvody takoveho
"disidentstvi" mohou byt ruzne zpravidla proste tito lide proste odmitaji opustit
svuj puvodni nazor, kdyz se ukaze chybny; v tomto pripade hraje dulezitou roli i
"ideologicky" aspekt – libertariani z principu odmitaji statni kolektivisticka opatreni
a prehaneji vyznam absolutni svobody ("nikdo me nemuze nutit, abych do sebe
nechal neco pichat") a stavi svoji svobodu nenosit rousku nebo nenechat se
ockovat nad ochranu zdravi a zivotu svych bliznich.
Ja si pockam na pripadne vyjadreni EMA a dalsich kompetentnich odborných
organu k tomu poslednimu vyplodu skupiny ""Doctors for COVID Ethics"; nemá
smysl, abych se tim zabyval. Jen bych pripomnel, ze je jiz nad slunce jasnejsi, ze
vakciny skvele funguji, zcela v souladu s vysledky klinickych studii.
S (poslednim) pozdravem
Vaclav Horejsi
P.S. Mohl byste nam prosim sdelit, jaka je vase odbornost (co jste vystudoval
a cim se zivite)?
80.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 13:51 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com(plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
GlobalResearch je davno "proflaknuty" siritel konspiracnich teorii a hoaxu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Chossudovsky#Centre_for_Research_on_
Globalization
81.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 13:51 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)

chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Vážený pane prof. Hořejší,
krátký rozbor prostředků Vaší vědecké argumentace níže:
•
•

•
•

diskreditace oponenta
nálepkování a marginalizování (toto mi rozhodně nepřipadá jako hlas 3 autorů
s radikálně odlišným názorem, navíc po světě existují ještě daleko větší
organizace,
které
přístupy
k
řešení
současné
pandemie
odmítají https://doctors4covidethics.org/doctors-for-covid-ethics-signatories/)
zavádění zcela jiných témat pro útěk od podstaty problému
alibismus – nemáte odpovědnost za rozhodnutí, ale sám si počkáte na
rozhodnutí někoho jiného.

Otázkou tedy zůstává, proč neříkáte Vy, média, politici a vědci:
Vážení občané, očkování je bez podmínek, nátlaku a zcela dobrovolné.
Každý, kdo se necháte očkovat, očkujete se zcela novou na lidech ani
zvířatech dlouhodobě netestovanou GMO genovou terapií, která zajistí,
aby buňky ve Vašem těle produkovaly (exprimovaly) toxický patogen.
Neznáme důsledky dlouhodobého účinku, ani vzájemnou toxicitu
a kontraindikaci s Vašimi léky, ani vliv na možnou sterilitu, vzniku
rakoviny, neurodegenerativního poškození mozku, snížení míry života
i jeho kvality či potrat dítěte. S největší pravděpodobnosti budete
vylučovat vždy a všude GMO mikroorganismy, které budou ovlivňovat
neočkované členy domácnosti, přátele a ostatní. Magnetismus je jako
bonus. Nevíme, co to s Vámi udělá, ale teď nám to přijde děsně cool.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost, se zdravotními následky se
nebudete moci svěřit na sociálních sítích, abyste neodradili ostatní od
očkování za které jim nabídneme koblihu, jointa, pivo, menu u McDonalda,
los, peníze atd.... toto je prosím dnešní velmi těžká realita.
Co mi k tomu řeknete? Kromě paušálního konstatování, že je to pro Vás
absurdní dezinformace.
Vyjadřovat se ke zpracovaným zjištěním a zejména zkoumat, jestli náhodou
nemají pravdu se Vám jednoduše nechce. Tak jak víte, že je to lež?
Jaké vědecké metody na bázi EBM tedy sám používáte? Oni říkají? Oni
rozhodují? To mi nezní ani trochu vědecky. Spíše naopak.

Čím se zabývám? Poslední rok naprosto jistě zcela tím, aby mě a mé přátele
vakcíny, které tak ledabyle hodnotíte a analyzujete nezabily.
Zlobí Vás, že Vás tímto “otravujeme” a označujete nás všechny za
dezinformátory, protože se nemůžete mýlit, víte všechno na světě. Možná. Ale
co mi je to platné, když neumíte stejně tak jako Vaši oponenti s pokorou
a s pochybováním, zodpovídat na jejich možná, ale možná i také ne – nesmyslné
dotazy.
Vždycky jsem si myslel, že k vědě a zkoumání patří také zdravá míra
pochybností. Svým naprosto neprofesionálním přístupem pouze podporujete
další pochybnosti a oprávněnost mého rozhořčení nad tím, co Vám dává právo
se za mé peníze chovat takto odmítavě a s naprostým přehlížením relevantně
zpracovaných informací.
Své doby platilo heslo Děkujeme – Odejděte. A toto heslo se zřejmě vrátí do
módy.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
82.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 14:55 byl z emailové adresy:
Od:

chlibek@XXXXXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Vážený pane Pech,
prosím, vyřaďte mě prosím z Vaší korespondence.
Děkuji za pochopení,
S pozdravem Roman Chlíbek
83.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 14:55 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:

Podstatou problému není to, zda je web profláknutý či nikoli. Wikipedie pro mě
není arbitr pravdy. Takže Váš příspěvek hodnotím jako zavádějící.
Zdrojem těchto dat jsou veřejně dostupné rejstříky nežádoucích účinků, a tato
čísla jsou i ve světle Vašeho zavádění pozornosti jinam naprosto alarmující!
Stejně tak jako Váš naprosto neetický přístup.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 14:55 byl z emailové adresy:
Od:

chlibek@XXXXXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Už toho prosím nechte a neobtěžuje mě svoji nevyžádanou poštou.
S pozdravem Roman Chlíbek
85.

Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 15:22 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

chlibek@XXXXXXXXXX.cz

TEXT:
Dobrý den,
ad1) já jsem Vás do komunikace nepřidal! Zeptejte se na to nejspíše prof.
Hořejšího.
ad2) i přesto se nejedná o nevyžádanou poštu! Ta se vztahuje na reklamní
a obchodní sdělení! Nemohu uvěřit, že ani Vám tyto základy nejsou jasné!
ad3) až budu odpovídat příště vyřadím Vás.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 15:22 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Pechu,
překročil jste hranici, kterou jsem byl ochoten tolerovat. Vyhrožovat mi vězením
je něco, co jsem zažil v době totality za smyšlené důvody.
Takže celou věc předávám právnímu oddělení České lékařské komory
k dalšímu řešení.
Více už mi opravdu nepište, opravdu nehodlám ztrácet svůj drahocenný čas
čtením Vašich nesmyslů.
XXXXXXXXX
MUDr. XXX XXX XXX
primář interního odd. a
krajský koordinátor očkování
Středočeského kraje
Klaudiánova nemocnice
tř. Václava Klementa 147/23
296 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 XXX XXX
Fax: +420 326 XXX XXX
Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: XXXXXXXXXX@onmb.cz
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Ve čtvrtek, 8. července 2021 v 16:05 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

TEXT:
Xxxxxx,
předejte.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

88.

V pátek, 9. července 2021 v 01:12 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším

TEXT:
K zamyšlení – osobní odpovědnost JE JEN VAŠE OSOBNÍ – tento rozhovor
může zpochybnit jen naprostý ignorant. Okamžitě zastavte očkování –
PROSÍM!!!
Rozhovor s vynálezcem mRNA vakcíny Dr. Robertem Mallonem
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
89.

DODÁVÁME ZDE PRO STÁTNÍ ZÁSTUPCE PŘEKLAD ROZHOVORU,
NEBYLO NÁM UMOŽNĚNO UDĚLAT TITULKY K VIDEU S OHLEDEM NA
AUTORSKÁ PRÁVA. Rychlý výběr podle nás toho nejdůležitějšího (prosím berte
to jako vyjádření již očkovaného doktora, vynálezce principů mRNA vakcín:
•

Můj pohled na vakcíny je takový, že máme některé NOVÉ
TECHNOLOGIE v oblasti mRNA vakcín. MÁME POMĚRNĚ DOBŘE
ZAVEDENOU technologii genetické vakcíny související s RNA, ale
využívající
vektor
genové
terapie
zvaný
REKOMBINANTNÍ
ADENOVIRUS. V současné době máme dva příklady těchto vakcín. Lidé
jim říkají AstraZeneca a J&J. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi,
Oxford je ten klastr, který není licencován ve Spojených státech. Právě teď
máme ve Státech pacienty, a každý má přístup ke třem genetickým
vakcínám.

•

EXISTUJE TRADIČNĚJŠÍ VAKCÍNA, která se chystá získat povolení
k mimořádnému použití od společnosti Novavax. Ta rovněž prokázala více
než 90procentní ochranu před onemocněním a úmrtím. To je tedy
v souladu s tím, co vykazují genetické vakcíny. Ta nabízí možnosti pro ty,
KTERÝM STRATEGIE GENETICKÝCH VAKCÍN NEVYHOVUJE. Mnoho
lidí, kteří mě kontaktovali, má zájem o možnost volby. Jsou nespokojeni
s genetickými vakcínami a mají zájem o alternativu, kterou by mohli použít.
Novavax by pro ně mohl být vhodnou alternativou.

•

Pokud jde o léčiva, ZASEDÁM VE VÝBORU ACTIV [Accelerating Covid19 Therapeutic Interventions and Vaccines] při NIH, což je výbor Nadace
NIH [Foundation for the National Institutes of Health]. NEJSEM ČLENEM
S HLASOVACÍM PRÁVEM, JSEM POZOROVATEL.

•

S naší skupinou z ministerstva obrany [DOD] jsme se POKUSILI
ZAHRNOUT DO STUDIE, kterou máme právě teď u agentury jako IND,
IVERMECTINOVOU ČÁST, ALE FDA VZNESLA TOLIK NÁMITEK A
POŽÁDALA NÁS O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH ZÁSADNÍCH STUDIÍ O
PROKÁZÁNÍ MECHANISMU ÚČINKU IVERMECTINU, že se
ministerstvo obrany rozhodlo, že to prostě nestojí za časové zdržení, aby
se studie zahájila.

•

Existují skvělé epidemiologické studie nebo údaje pocházející z Indie, kde
se v některých indických státech používal Ivermectin. Míra výskytu
onemocnění byla nízká. PAK JEJ Z POLITICKÝCH DŮVODŮ STÁHLI.
Došlo ke změně režimu. Zvyšovala se. PAK HO ZNOVU ZAVEDLI. Znovu
se snížila. Takže TO JE DOCELA PÁDNÝ DŮKAZ. EXISTUJÍ TAKÉ
ROZUMNÉ DŮKAZY PRO POUŽITÍ IVERMEKTINU JAKO
LÉČEBNÉHO PROSTŘEDKU, ale existuje i mnoho dalších.

•

Nemoc je ve skutečnosti naše reakce na virus.

•

MYŠLENKA POUŽÍVAT K TOMUTO ÚČELU ANTIVIROTIKA SE
OPRAVDU NEOSVĚDČILA.

•

TAMIFLU BY TEORETICKY MĚLO BÝT DOBRÉ. Může se stát, že bude
mít vliv, ale MUSÍTE HO UŽÍT DO 24 AŽ 48 HODIN OD PRVNÍHO
ONEMOCNĚNÍ CHŘIPKOU. Během této doby často nevíte, že máte
chřipku. Takže je to trochu háček. PODOBNĚ JE TOMU I U PŘÍPRAVKU
REMDESIVIR, jak se zdá.

•

Je zřejmé, že RNA VAKCÍNÁM SE DOSTALO VELKÉ POZORNOSTI.
Jsou pozoruhodné. ADENOVIROVÉ VAKCÍNY PRAVDĚPODOBNĚ
PRODUKUJÍ VÍCE BÍLKOVIN PO DELŠÍ DOBU. Objevily se poměrně
brzy a bylo zjištěno, že JSOU SPOJENY S KOAGULAČNÍMI
PROBLÉMY. Tyto KOAGULAČNÍ PROBLÉMY JSOU NYNÍ VÍCE
POZOROVÁNY U RNA VAKCÍN.

•

A EXISTUJE ZVLÁŠTNÍ SPEKTRUM PŘÍZNAKŮ. VLÁDY PO CELÉM
SVĚTĚ VĚTŠINOU POPÍRAJÍ, ŽE BY U RNA VAKCÍN EXISTOVALY
NĚJAKÉ BEZPEČNOSTNÍ PROBLÉMY. NYNÍ TO NENÍ TAK
JEDNOZNAČNÉ.

•

Minulý týden se objevily informace ze CDC, které hovoří o perikarditidě a
dalších kardiomyopatiích, které se objevují u dětské populace do 18 let.
TO PŘEDSTAVUJE VÝZNAMNÉ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO. To bylo
zjištěno teprve nedávno, asi před dvěma měsíci. CDC trvalo dva měsíce,
než to ověřila.

•

Zdá se, že existuje ŘADA DALŠÍCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ, které jsou
ukryty V NEPOCHYBNĚ CHYBNÝCH DATABÁZÍCH, které máme k
dispozici. Provádíme průzkum dat, abychom identifikovali nežádoucí
příhody, které JSOU SPOJENY S VAKCÍNAMI RNA. Patří mezi ně
TROMBOCYTOPENIE (nízký počet krevních destiček), která MŮŽE BÝT
SPOJENA S KRVÁCENÍM NEBO JINÝMI PROBLÉMY.

•

Je zřejmé, že EXISTUJE SIGNÁL TÝKAJÍCÍ SE PORUCH
SRÁŽLIVOSTI KRVE, opět jako u adenovirových vakcín. Existuje
MOZKOVÁ ŽILNÍ TROMBÓZA. To je velké módní slovo, ale znamená to,
že v žilách odvádějících krev do mozku se tvoří krevní sraženiny. Takže si
jistě dokážete představit, že to není zrovna příjemné. SOUVISÍ TO TAK
TROCHU S MRTVICÍ.

•

Takže S VAKCÍNAMI SE TAM DĚJÍ RŮZNÉ VĚCI. Problém je, že
nevíme, jak závažné jsou obecně. Jaké je rozložení zvonové křivky
závažnosti? Jaký je výskyt? Často je kladena otázka, proč to nevíme? A
odpověď zní, že proto, že se FDA V TÉTO FÁZI POVOLOVÁNÍ
MIMOŘÁDNÉHO
POUŽITÍ
ROZHODLA NEVYŽADOVAT
OD
VÝROBCŮ LÉKŮ DŮSLEDNÉ ZACHYCENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ A
SIGNÁLŮ O ÚČINNOSTI.

•

Takže se nakonec spoléháme na skutečně zastaralé systémy, které byly
z velké části nastaveny před deseti a více lety, nebo na některé systémy,
které se hlásí samy, jako je V-safe v CDC. TY VŠAK OBVYKLE
ZACHYCUJÍ 1 % PŘÍHOD, protože jsou všechny hlášeny samy.

•

Protože jsou hlášeny samy sebou, vznikají PROBLÉMY PŘI
INTERPRETACI TĚCHTO ÚDAJŮ, protože někdo může říci: „No, teta
Mary zemřela dva dny po očkování, a my to nahlásíme.” To je velmi
důležité. JEDNOU Z VELKÝCH KONTROVERZÍ JE, ŽE JE HLÁŠENO
VELKÉ MNOŽSTVÍ ÚMRTÍ, ALE NENÍ OVĚŘENO, ZDA SOUVISÍ
S OČKOVÁNÍM. A TAK SE V USA I V EVROPĚ ODEHRÁVÁ
SKUTEČNÝ ZÁPAS O TO, CO TYTO PŘÍPADY ZNAMENAJÍ.

•

Musíte pečlivě formulovat závěry a říkat: „MÁME ÚMRTÍ, KTERÁ JSOU
DOČASNĚ SPOJENÁ NEBO NĚJAKÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ,
ALE NE NUTNĚ PŘÍČINNÁ,” protože zpětně nemůžete příčinnou
souvislost dobře určit, zejména pokud nemůžete projít kartu pacienta.

•

Rád tomu říkám akademická myšlenková policie, a toto je SAMOZVANÁ
AKADEMICKÁ MYŠLENKOVÁ POLICIE. To se stalo VELKÝM
PROBLÉMEM V CELÉM ODVĚTVÍ. EXISTUJE SPOUSTA
AKADEMIKŮ, KTEŘÍ MAJÍ POCIT, ŽE JEJICH POSLÁNÍM JE
BLOKOVAT PUBLIKOVÁNÍ PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY NĚJAKÝM
ZPŮSOBEM OHROZIT POSLÁNÍ VAKCÍN.

•

JAKO LÉKAŘ MÁM POCIT, ŽE JE TO ZÁSADNĚ ŠPATNĚ.
OHROŽUJEME NEJEN FYZICKÉ ZDRAVÍ LIDÍ. MŮŽEME SE PŘÍT,
ZDA JEJICH PŘÍZNAKY SOUVISELY, NEBO NESOUVISELY – to je
podstata této stížnosti proti tomuto dokumentu – NELZE TO DOKÁZAT
POMOCÍ TOHOTO TYPU DATABÁZE.

•

ALE TITO LIDÉ, TITO PACIENTI MĚLI PŘÍZNAKY. NĚCO PROŽILI
A NEJSOU SCHOPNI DOSÁHNOUT NĚJAKÉHO ŘEŠENÍ. JE JIM
ŘEČENO, ŽE JE TO VŠECHNO V JEJICH HLAVĚ, ŽE JSOU BLÁZNI.
TO NENÍ SPRÁVNÉ.

•

Patřím do skupiny se středním rizikem, ale BOJÍME SE JÍ SKORO JAKO
AFRIČANÉ EBOLY při vypuknutí epidemie v západní Africe. VEDE NÁS
TO KE KOMPROMISŮM V NĚKTERÝCH NAŠICH ZÁKLADNÍCH
VĚCECH, VČETNĚ TÉTO CENZURNÍ INICIATIVY.

•

Položil jsem otázku (na LinkedIn): „CO SE STANE S DŮVĚROU
VEŘEJNOSTI V SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ, POKUD SE
UKÁŽE, ŽE IVERMECTIN JE BEZPEČNÝ A MÁ TERAPEUTICKÝ
PŘÍNOS, A VAKCÍNY SE UKÁŽÍ JAKO NE ZCELA BEZPEČNÉ?”

•

Rozhodnul jsem se nic nezmiňovat o další věci, kterou je polemika
o hypotéze ÚNIKU Z LABORATOŘE, což je další příklad, který byl VELMI
TVRDĚ UZAVŘEN A CENZUROVÁN.

•

V osmadvaceti letech jsem doslova VYNALEZL TECHNOLOGII MRNA
VAKCÍN. Předtím jsem se podílel na vývoji vakcín proti AIDS na
Kalifornské univerzitě v Davisu. CELÝ MŮJ ŽIVOT, od roku 1983, BYL
ZAMĚŘEN NA VAKCÍNY.

•

Ale KDYŽ ZABLOKUJETE MOU SCHOPNOST KOMUNIKOVAT,
nemluvě o všech ostatních, kteří se na mě obrátili se slovy: „HELE, JÁ
ANI NEMŮŽU ŘÍKAT VĚCI, KTERÉ ŘÍKÁTE VY, TAK MLUVTE ZA MĚ,”
teď už ani mě nemají jako hlas. TO JE HLUBOCE ZNEPOKOJUJÍCÍ.
NEMŮŽEME SE DOBRAT VĚDECKÉ PRAVDY, POKUD NEMŮŽEME
O VĚCECH DISKUTOVAT.

•

Osobně si myslím, že je to JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TÉMAT,
BIOETIKA
POUŽÍVÁNÍ
EXPERIMENTÁLNÍHO
LÉKU
A EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY.

•

Genezí celého tohoto myšlenkového vlákna byl DVOUHODINOVÝ
ROZHOVOR S JEDNÍM KANADSKÝM LÉKAŘEM PŘED NĚKOLIKA
TÝDNY, KDE SI PROSTĚ VYLIL SRDCE Z TOHO, CO VIDÍ U SVÝCH
PACIENTŮ A CO SE DĚJE V KANADĚ. Zůstal jsem se slovy: „No, díky,
že jste se o to podělil, ale nemohu vám pomoci. Nic nemám.”

•

To nedělní ráno jsem se probudil s aha momentem. Řekl jsem si: „Vím, co
pro toho člověka můžu udělat. MŮŽU NAPSAT ČLÁNEK
O BIOETICE, O BIOETICE OČKOVÁNÍ V RÁMCI POVOLENÍ
K MIMOŘÁDNÉMU POUŽITÍ.” A tak jsem se na to podíval.

•

A tak jsem se ponořil do bohaté literatury, která existuje, a také do
federálních zákonů, které sahají až k HELSINSKÝM DOHODÁM
A BELMONTOVĚ ZPRÁVĚ, a podíval jsem se na to, jaké jsou ZÁKLADNÍ
PRINCIPY BIOETIKY, POKUD JDE O POUŽITÍ EXPERIMENTÁLNÍHO
PŘÍPRAVKU.

•

PRVNÍ VĚC JE, že výrobek s povolením k mimořádnému použití, což jsou
všechny tyto vakcíny, stejně jako mnoho léků, JE EXPERIMENTÁLNÍ
VÝROBEK. JEŠTĚ NENÍ LICENCOVÁN. To je tedy bod číslo jedna.
Všechno jsou to experimentální produkty.

•

BOD ČÍSLO DVĚ; pokud budete pacientům podávat experimentální
přípravky, spadá to pod klinický výzkum a lékařský výzkum. A tak se
MUSÍTE ŘÍDIT POKYNY PRO LÉKAŘSKÝ VÝZKUM.

•

TŘETÍ KLÍČOVÁ ZÁSADA; NEMŮŽETE NUTIT. NEMŮŽETE LÁKAT.
Pacient nebo subjekt musí experimentální lék přijmout DOBROVOLNĚ
Z VLASTNÍ VŮLE. Všechna ta sdělení typu: „Musíte si vzít vakcínu.
Musíte si vzít vakcínu, protože jinak by se mohla nakazit teta Mary.”
VŠECHNA TATO SDĚLENÍ, ŽE VAKCÍNA JE BEZPEČNÁ,
A VEŠKERÝ TLAK VRSTEVNÍKŮ, KTERÝ SE KOLEM VAKCÍNY DĚJE,
JE NÁTLAK.

•

„BUDEME ROZDÁVAT KORNOUTY SE ZMRZLINOU, ABYCHOM
PŘIMĚLI DĚTI, ABY SE PŘIŠLY NECHAT OČKOVAT.” TO UŽ SE
DĚLÁ. TO JE NÁTLAK A LÁKADLO. (Nepřipomíná Vám to něco?
Tečka.)

•

PODLE ZÁKONA NEMŮŽEME
NECHAT KOJENCE, DĚTI
A MLADISTVÉ PŘIJÍMAT EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍPRAVKY BEZ
SOUHLASU JEJICH RODIČŮ.

•

Když to teď posloucháte, [někdo] by mohl říct: „No, MÁME TU ZVLÁŠTNÍ
PŘÍPAD EPIDEMIE A VŠICHNI MUSÍME DOSTAT VAKCÍNU.” Proč
musíme všichni dostat vakcínu? JAKÁ JE ZA TÍM LOGIKA? Říká se
nám: „Všichni se musíme nechat očkovat, ABYCHOM DOSÁHLI
STÁDOVÉ IMUNITY.” TAKOVÁ JE LOGIKA.

•

Problém je v tom, že JDE O OMYL. Ani jsme neshromáždili údaje,
abychom mohli v těchto klinických studiích vypočítat, co by nám zajistilo
stádovou imunitu. CO BY TO ZNAMENALO STÁDOVOU IMUNITU?
ZNAMENALO BY TO, ŽE MÁME TZV. STERILIZAČNÍ IMUNITU NEBOLI
ŽE KDYŽ SE NAKAZÍME, NĚJAKÝM ZPŮSOBEM JI (NÁKAZU)
NEŠÍŘÍME
NA NĚKOHO
DALŠÍHO.
TO
ZNAMENÁ,
ŽE
NEPRODUKUJEME VIRUS A NEVYLUČUJEME VIRUS.

•

Právě dnes Světová zdravotnická organizace vydala jasné a jednoznačné
prohlášení. MUSÍTE ZAČÍT POUŽÍVAT ROUŠKY, PROTOŽE ŽÁDNÁ
Z TĚCHTO VAKCÍN NEZABRÁNÍ NÁKAZE. Zabraňují onemocnění.
NEZABRAŇUJÍ PŘENOSU. Možná snižují přenos, ale nevíme, o kolik.
NEMŮŽEME TEDY VYPOČÍTAT, KOLIK PROCENT UŽÍVÁNÍ JE
POTŘEBA K DOSAŽENÍ STÁDOVÉ IMUNITY, pokud bychom mohli
s těmito vakcínami dosáhnout stádové imunity.

•

Existuje základní logika, která byla celosvětově prosazena, proč musíme
očkovat a kolik z nás musí očkovat. VE SKUTEČNOSTI TO NENÍ
PODLOŽENO ÚDAJI. Podle mého názoru je to problém. Prošlo to celou
touto epidemií, kdy KLÍČOVÍ PŘEDSTAVITELÉ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
POHODLNĚ NAHRADILI MEDICÍNU ZALOŽENOU NA DŮKAZECH
SVÝM NÁZOREM.

•

Máme spoustu údajů a je načase, abychom se při rozhodování o veřejném
zdraví začali opírat o důkazy. ZATÍM TO NEDĚLÁME.

•

Z pohledu bioetiky se mi zdá, že neplníme ani Kodex federálních předpisů
a federální zákon, natož základní příkazy, které sahají až do konce druhé
světové války. NEPOSKYTUJEME ÚPLNÉ INFORMACE O RIZICÍCH.
Nečiníme tak způsobem, který by byl pro veřejnost snadno pochopitelný.
A LÁKÁME, NUTÍME, DONUCUJEME A JINAK NERESPEKTUJEME
PRÁVO JEDNOTLIVCE ROZHODNOUT SE, CO SE STANE S JEHO
TĚLEM.

•

Podle mého názoru je základním kamenem, který všichni v západní
společnosti máme, PRÁVO VOLBY. STÁT NEVLASTNÍ NAŠE TĚLO,
ZEJMÉNA POKUD JDE O EXPERIMENTÁLNÍ PRODUKT.

•

TVRDÍM, ŽE JSME PŘEKROČILI HRANICI. Je to hranice bioetická.
Možná je to vlastně federální zákon, který jsme překročili, neúmyslně,
jsem si jistý, že ze všech nejlepších důvodů. Ale když se vrátíte zpět,
přečtěte si Norimberský kodex. TO, CO DĚLÁME, NENÍ V SOULADU SE
ZÁKLADNÍMI PRINCIPY. A jak víte, to se čas od času stává během války
a krize.

•

Pokud mohu promluvit k vašemu publiku, jak jsem řekl, je to vaše tělo. Mé
obecné doporučení je, že PODLE MÉHO NÁZORU TYTO VAKCÍNY
ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY. Zachraňují mnoho životů, zejména u starších lidí.
Neustále dostávám otázku: „Měl bych si vzít tuhle nebo tamtu vakcínu,
protože mám ten a ten stav nebo autoimunitní onemocnění?”.

•

Moje doporučení zní: SVÉ TĚLO ZNÁTE NEJLÉPE VY A VÁŠ LÉKAŘ.
MÁTE PRÁVO PŘIJMOUT NEBO NEPŘIJMOUT OČKOVACÍ
PŘÍPRAVEK, ZEJMÉNA EXPERIMENTÁLNÍ. Rozhodněte se sami.
Nemohu vám poradit, nakonec ani váš lékař vám nemůže zcela poradit.

•

JE TO JEN NA VÁS. JE TO VAŠE TĚLO. JE TO VAŠE VOLBA. Důrazně
vám doporučuji, abyste si udělali čas na získání informací, udělali to
nejlepší, co umíte, a pak se rozhodli tak, jak si myslíte, že je to pro vás
správné.

90.

Tento rozhovor poskytl vynálezce mRNA, který je v současné době
očkovaný. Asi by to bylo velmi nepatřičné, pokud by se nenechal očkovat.
K zamyšlení a k diskuzi nad těmito tématy se odhodlal zejména proto, když viděl
kolem sebe mnoho lidí s těžkým průběhem a zdravotními komplikacemi po
očkování. Tuto skutečnost prohlásil v jiném rozhovoru, který máme také
k dispozici. Tak
abychom se podívali, jak ohodnotí tyto informace prof.
Hořejší.
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V pátek, 9. července 2021 v 07:17 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Ano, zvlaste si vsimete, ze dr. Mallone rika:
"My general recommendation is, in my opinion, these vaccines are saving lives.
They’re saving many lives, particularly in the elderly." Překlad: (Mé obecné
doporučení je, že podle mého názoru tyto vakcíny zachraňují životy. Zachraňují
mnoho životů, zejména u starších lidí.)
Vaclav Horejsi

92.

Komentář: Ne, opravdu nemáme pocit, že prof. Hořejší by se měl vyjadřovat
k pandemii, k jejím opatřením a rozhodně už vůbec ne k očkování. Stejně tak
by se k očkování neměl vyjadřovat nikdo, kdo z něj má jakýkoli profit. Morální
hodnoty jsou naprosto záporné, vztah k bioetice, principy předběžné opatrnosti,
úcta ke svobodě bádání, svobodě slova naprosto nulová. Prof. Hořejší si jako
chladnokrevný pandemický odborník a „nezávislý“ expert, který se v zásadě bez
jakékoli odpovědnosti vyjadřuje a OVLIVŇUJE MILIONY OBČANŮ ČR
Z CELÉHO ROZHOVORU VYBRAL TU JEDNU JEDINOU PRO NĚHO
PODSTATNOU VĚTU. Budiž mu k srdci, že ta věta zazněla až na konci
rozhovoru. To musel být pro něho nervák.
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V pátek, 9. července 2021 v 09:52 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Ano, všiml jsem si a nemám s tím problém. Ale říká toho podstatně více. A to
co říká, není vůbec dobré. Nelze vytáhnout jednu větu a z ní udělat závěr. Navíc
je to takto vytržené z kontextu.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
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V pátek, 9. července 2021 v 07:17 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
chlibek@XXXXXXXXXX.cz – přidán do komunikace prof. Hořejším
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Ten clovek nepusobi moc duveryhodne – mnohomluvny, trochu si leckde
protireci, domniva se, ze stale existuje SSSR, nepresne uvadi, ze je vynalezcem
ockovani pomoci mRNA - ve skutecnosti publikoval pred >30 lety 2 (vyznamne)

clanky o efektivnim zpusobu transfekce RNA do bunek - je to samozrejme
metodicky velmi vyznamny prispevek, ale zasadni byly teprve dalsi objevy
a technicka zlepseni behem dalsich 30 let.
Pro me jsou daleko duveryhodnejsi experti z CRC, WHO, RKI, EMA...
Jeste upozornuji, ze se jmenuje Malone (ne Mallone, jak pisete).
VH
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V pátek, 9. července 2021 v 18:57 byl z emailové adresy:
Od:

chlibek@XXXXXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Dobrý den,
Přestaňte mi zasílat vaše nevyžádané E-maily!!!
Již jsem vás o to jednou žádal, Roman Chlíbek
96.

Přiznám se, že jsem díky časovému odstupu v komunikaci na vymazání e-mailu
pana prof. Chlíbka úplně zapomněl. Na druhou stranu jedná se o současného
předsedu ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. Z nějakého
důvodu, ho do korespondence přizval sám prof. Hořejší, takže spíše začaly
vyvstávat otázky.
a) Proč prof. Chlíbek nenapíše o odebrání z komunikace prof. Hořejšímu?
b) Jaký důvod má prof. Chlíbek psát jen mně?
c) Jaký důvod má prof. Chlíbek komunikaci, která se výhradně týká aktuální
problematiky očkování, tj. v zásadě veškeré informace v dané korespondenci
spadají do rámce jeho působnosti, takovou komunikaci označovat jako
nevyžádanou zprávu? Měl by se tak chovat zrovna předseda ČESKÉ
VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP?
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Ve čtvrtek, 15. července 2021 v 11:20 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:

Dobrý den všem,
po veškerém prozkoumání a konzultacích s prof. Bhakdim, spoluautora námi
přeložené expertní zprávy, Vám zasílám video s českými titulky, ve kterém
osobně vysvětluje jeho obavy.
https://rumble.com/vjvcak-sucharit-bhakdi-vysvtlen-okovn-proti-covidu-nebertesi-druhou-dvku.html
Byl bych rád, pokud tomu budete věnovat svůj čas.
Přidávám poslední výzvu k okamžitému zastavení očkování. Neberte to nijak
osobně, je to globální problém, a každý pracujeme s informacemi, které máme
dostupné. Já osobně jsem přesvědčený, a to s ohledem na všechny informace,
kterými osobně disponuji, že se očkování musí okamžitě zastavit.
Prověřte prosím u Vás velmi zodpovědně vše to, o čem prof. Bhakdi hovoří,
pokud byste chtěl kdokoli vznést doplňující dotaz, samozřejmě komunikaci
zprostředkuji.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
98.

Ve čtvrtek, 15. července 2021 v 12:09 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Prosim vas, sdelte mi nejprve, jake je vase vzdelani a zamestnani (vy o mne
muzete vedet skoro vsechno z internetu - pro me jste neznamy poloanonym).
Dekuji
V. Horejsi
99.

Ve čtvrtek, 15. července 2021 v 12:37 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:

Pustil jsem si to video, ale skoro nebyl jsem schopen to doposlouchat. Ten clovek
tam od zacatku rika nektere veci uplne spatne (o tom, za jakou dobu se zacinaji
tvorit IgM a IgG protilatky), kdyby mi to rikal u zkousky z imunologie nektery
student, tak bych ho vyhodil. To, co rika ke konci (o tom, jak se v endothelialnich
bunkach lidi vakcinovanych genetickymi vakcinami produkuje S-protein) jsou jen
puste spekulace - neexistuji zadne prace, ktere by neco takoveho prokazovaly.
Naopak se vi, ze naprosta vetsina te vakciny zustava v miste vpichu do svalu.
Porad se odvolava na nejake nove studie, ale neuvadi jake... Myslim, ze si je
proste vymysli.
Ted jsem mu poslal mail - uvidim, jestli odpovi.
Zdravi
VH
100. Ve čtvrtek, 15. července 2021 v 15:06 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro: radek.pech@XXXXXXXXX.com (plus ostatním koordinátorům
v předchozí komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Ted jsem se podival na ty Bhakdim uvadene prace (jsou hned na zacatku
promitnute jen kratce, takze jsem je nejdriv prehledl).
V te prvni se pomoci supercitlive metody detekuje v krvi velmi male množství
S-proteinu vznikleho po vakcinaci mRNA. To neni nic pozoruhodneho ani jakkoli
znepokojiveho. Vi se, ze velka vetsina zustava v miste vpichu a v lokalnich
uzlinach.
V tech dalsich uz par tydnu znamych publikacich se prokazuje, ze IgG a IgA
protilatky jsou citlive detekovatelne po nekolika (cca 5) dnech a maxima dosahuji
po 2-3 tydnech. To je zcela v souladu s ucebnicovymi pravdami. (je davno znamo,
ze IgM se citlivymi metodami daji detekovat uz po 24 hod. a standardnimi
metodami po 3 dnech a typicky vrcholi po cca tydnu; je velmi dobre a uz davno
znam molekularni mechanismus toho, proc jsou ty jednotlive tridy Ig exprimovany
v tomto poradi, opet je to banalni ucebnicova pravda).

Pan profesor si to bohuzel nejak popletl a rika, ze IgM se tvori az po 4 tydnech
a ze IgG a IgA se tvori rychle (po nekolika dnech) pouze kdyz uz dochazi
k sekundarni (anamnesticke) odpovedi na setkani s jiz drive rozeznanym
antigenem. To je zakladni a trapna neznalost (profesora imunologie!!!...).
Nikde v tech publikacich neni nic o tom, ze by mRNA z vakciny vyvolavala tvorbu
S-proteinu v endothelialnich bunkach, ktere by pak byly napadany T-lymfoctyty
nebo protilatkami a komplementem... To jsou jen jeho spekulace. Podle jeho
nazoru je tedy zbytecne a dokonce skodlive ockovat proti covidu, protoze jsme
se jiz s viry podobnymi koronaviry setkavali, mame prislusne pametove bunky,
ktere se pri setkani se SARS2 rychle aktivuji a zacnou vyrabet protilatky
(pametove B) resp. zabijet infikovane bunky (pametove Tc). Uplny nesmysl...
Fakt je, ze u lidi, kteri se se SARS2 nesetkali, se daji prokazat pametove T bunky,
ktere byly vyvolany drivejsim setkanim s jinymi viry (temi 4 "hodnymi" koronaviry
nebo i uplne jinymi viry, a vakcinacemi proti detskym nemocem - voz priloha. To
muze individualne prispivat k urcite odolnosti proti infekci covid). Je ale uplne
jasne, ze tahle "prirozena" rezistence je zcela nedostatecna (viz nasich 40 tis.
mrtvych) a musi byt zasadne posilena ockovanim,
VH
101. V pátek, 16. července 2021 v 02:08 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Dobrý den,
dle níže uvedeného, Vám dodávám ještě další informace. Výzva k zastavení
očkování samozřejmě trvá.
1) První, kdo se ozval ohledně problému s bio distribucí a pharmakokinetickou
studií, byl Dr. Byram Bridlle z Kanady. Bylo to docela v emotivním
podcastovém vysílání – záznam s českými titulky je k dispozici zde:
https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-nebezpeci-spike-proteinu-v-covidinjekcich-nova-studie/
Dokument, o kterém v pořadu mluvil, že jej připraví, je zde:
https://web.archive.org/web/20210708150531/https://www.canadiancovidc
arealliance.org/wpcontent/uploads/2021/06/Guide_to_COVID19_vaccines_for_parents_v5.pdf

(samozřejmě už to musím tahat z archívu, protože ho připravili o stránky, zřejmě
i o kariéru) původní webovky má nedostupné
https://www.canadiancovidcarealliance.org
•

ten dokument je dostatečně odzdrojován a vše podstatné je řečeno ve
vysílání i na tiskovce

Pár dní na to udělal tiskovku, vyjádřil se k cenzurování odborníků a vyzval
k okamžitému zastavení očkování. Záznam z tiskovky s českým překladem
zde: https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-o-cenzurovani-odborniku-vyzvak-zastaveni-ockovani-deti/
•

tady jsem k tomu dohledal překlad té studie od Pfizer z Japonštiny do
Angličtiny
https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distributionconfidential-document-translated-to-english.pdf originál v japonštině Vám
dávám do přílohy

•

Japanese Pfizer biodistribution study using a radiolabeled LNP-mRNA
formulation shows despite administration via intramuscular injection the liver
is exposed to a large proportion of the dose, with detectable amounts in many
organs. Překlad: Japonská studie bio distribuce společnosti Pfizer využívající
radioaktivně značenou formulaci LNP-mRNA ukazuje, že i přes podávání
intramuskulární injekcí jsou játra vystavena velké části dávky, která je v
mnoha orgánech zjistitelná.

•

投与部位以外では，肝臓で最も高く，次いで脾臓，副腎および卵巣でも検
出されたが překlad:
"Other than the site of administration, it was highest in the liver, followed by
the spleen, adrenal glands and ovaries."
Kromě místa podání byla nejvyšší koncentrace v játrech, následovala slezina,
nadledviny a vaječníky.
https://report24.news/wpcontent/uploads/2021/06/pfizer_Study_pharmacokinetics.pdf

•
•
•

•

zde se k tomu vyjadřuje Dr. Mercola z USA
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/14/covid-19vaccinemistake.aspx?ui=84b61efb5ec6a6e15acdd3daa1db48704fffc8af2776b9955
9cc1029e9d357c0&sd=19000101&cid_source=wnl&cid_medium=email&cid
_content=art1HL&cid=20210614Z2&mid=DM903871&rid=1182581888&p4=
20150929&p5=

To znamená, že tady máme problém č. 1 protože i když každý ví, že
většina vakcíny zůstává v místě vpichu ve svalu, tak tady ten pan doktor
s japonskou studií bio distribuce od Pfizeru na to mají již podstatně jiný
názor.

2) za jakou dobu se zacinaji tvorit IgM a IgG protilatky – říkáte: kdyby mi to rikal
u zkousky z imunologie nektery student, tak bych ho vyhodil.
říkáte: Pan profesor si to bohuzel nejak popletl a rika, ze IgM se tvori az po
4 tydnech a ze IgG a IgA se tvori rychle (po nekolika dnech) pouze kdyz uz
dochazi k sekundarni (anamnesticke) odpovedi na setkani s jiz drive
rozeznanym antigenem. To je zakladni a trapna neznalost (profesora
imunologie!!!...).
Zatím to pro mě není argument, a třeba se nakonec pochopíte. Zkusím jen laicky
za sebe:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

vakcínu proti viru, když problémem je rychlá mutace, a musím předvídat, jaká
mutace to asi bude, u chřipky ještě typ, jestli prasečí nebo ptačí – no, když se
s tou křišťálovou koulí v předpovědi netrefím, tak pravda vakcína bude, ale
její účinnost bude mizivá – naprosto zbytečná práce. Když se trefím tak jsem
za hrdinu. Vy tomu samozřejmě rozumíte tomu lépe, já jsem neumětel, takže
pro mě při této představě platí jednoduché: bakterie = vakcína, viry =
antivirotika (o to to mám v životě možná jednodušší) - je to jen můj laický
názor, svědomí máme naštěstí každý vlastní
pokud někdo již v nedávné době před očkováním prodělal "Covid" - má
problémy s reakcí na vakcínu – ty mohou být i smrtelné – to připouštíte i Vy
Bhakdi říká, jak tomu rozumím já:
očkování první dávkou, bez toho, aniž by očkovaný potkal Covid funguje tak
jako Vaše učebnice
očkování druhou dávkou, funguje tak jako kdyby Covid už potkal (pozor, spike
protein je již sám o sobě toxický patogen) = tzn. že reakce bude silnější a
může být logicky i také smrtelná (což se v nějakém měřítku děje i v dnešní
realitě) tady už to tedy nejde podle učebnice, a proč? Protože to není
standardní vakcína, u které takto o věcech přemýšlíme. Pokud byste ho
poslouchal s lepším naladěním než s odporem, že musíte, říká to naprosto
logicky a přesně. Vaše vakcíny, na které jste léta zvyklý fungují a fungovaly,
jak jste zvyklý. Ale tohle není vakcína. Toto je GMO genetická terapie.
Normálně zápasí oslabený vir s imunitním systémem. Nebo s bakterií. Teď
když vezmeme v úvahu, že verze bio distribuce je možná, tak to, co říká
Bakhdí je prostě smysluplné.
Ještě nikdy se nestalo, aby imunitní systém útočil na vlastní buněčnou krevní
stěnu (protože se do krve dostane), a buněčná stěna začne produkovat spike
protein. A co udělá imunitní systém? Odhaduji, že si některé úklidové čety
pochutnají a naruší tak krevní stěnu. Srdeční zánět? Mrtvička? žádný
problém...
no a samozřejmě, protože každý jsme jiný, tak reakce každého bude jiná (i
časově).
a co to udělá v průběhu času v dalších orgánech? Je to jen otázka času......
a proč politici mluví o další vlně? jedna část vědců je podporuje, druhá říká
nesmysl...? No, protože se na podzim potkají ty naše očkovaní s nějakým tím
koronavirem, a pokud je reakce imunitního systému "přehnaná" pokud jsem
přišel před očkováním do kontaktu s "Covidem" tak logicky platí, že bude
přehnaná úplně stejně i po očkování. Nebo existuje nějaký důvod, proč by
tomu tak být nemělo?

3) našich 40 tis. mrtvých zemřelo úplně z jiných důvodů než na Covid. Takže
bych se být Vámi mírnil v těchto proklamacích a strašení. Udělejte pro mě něco.
Jste autorita, tak napište na ČSÚ ať Vám pošlou statistiku laboratorně
potvrzených úmrtí na covid. Já to z nich tahám už rok a marně. Třeba by Vám
to dali k dispozici a bylo by po záhadě. Ono na to stejně dojde.
4) a snad poslední věc ať je to kompletní: Pitevní zpráva – První pitva
očkovaného pacienta COVID nalézá, že každý orgán těla je zamořený Spike
proteiny
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8051011/
pokud
připustíme problém s bio distribucí, tak je to snad uspokojivě vše po kupě.
5) doplňující informace – patologům věřím, protože oni vidí, co vy nevidíte...
z jejich úhlu pohledu si vždy totiž jen myslíte. Lékařských vtipů na téma léčení je
bezpočet. Můj nejoblíbenější: Tak co pane doktore ještě léčíte? Ne, už pitvám,
pitvám........
https://off-guardian.org/2020/07/02/no-one-has-died-from-the-coronaviruspresident-of-the-bulgarian-pathology-association/
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
Patologa Rogera Hodkinsona – jsem s ním v kontaktu, mohu Vás propojit – pokud
byste potřebovali místo někoho z východu někoho ze západu...
https://www.bitchute.com/video/96g5lWd057SM/
https://153news.net/watch_video.php?v=7Y6OWUDMNWY
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
102. V pátek, 16. července 2021 v 07:10 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Jste ztraceny pripad, porad se odvolavate na "zname firmy" z dezinformacniho
prostredi, ignorujete i zakladni informace, myslite si, ze vas laicky nazor je
spravnejsi nez muj odborny. Ignorujete me dotazy, jaka je vase odbornost
a zamestnani. Rekl bych, ze vas nekdo plati za sireni tech hoaxu.
Uz mi nic neposilejte.
Nadale budu vsechny maily od vas okamzite mazat.

VH

103. V pátek, 16. července 2021 v 08:50 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

TEXT:
Nejste ztracený případ jste arogantní ignorant a patříte za mříže.
Pokud vím, tak jsem Vám poskytl dostatek důkazů, že se děje něco, co se dít
nemá.
Jestli si myslíte, že se před odpovědnosti schováte tak, že budete mazat mé
e-maily? O čem to svědčí? O mé nebo o Vaší hlouposti?
Vy jste se do komunikace mé směrem k 14 krajským koordinátorům
očkování přidal sám jako jejich záchrana, já Vás v této konkrétní věci
nekontaktoval. Na to zapomínáte.
Jste akorát banda senilních dědků:
Vy – nejste schopen argumentovat a uvažovat nad problémem – protože se Vám
problém nelíbí. Bez vědeckých argumentů: to je konspirace, to je absurdní, to je
známa firma, ten je mnohomluvný, byste nebyl schopen učinit vědecký závěr.
Chlíbek – nerozená komerční a marketingové sdělení od pracovních záležitostí,
ani mu nedojde, že jste ho do komunikace přidal Vy,
Sníh – další egomaniak, který dokáže akorát přes Facebook psát urážlivé zprávy,
ale argumenty a nové skutečnosti ho také nezajímají.
Pokud se nechcete těmi věcmi zabývat, pak se ale vykašlete na to, abyste někde
veřejně vystupoval a někomu radil. Obzvláště těm, kteří mají plnou
odpovědnost tam, kde Vy ji nemáte. Pak sám budete stát u soudu a říkat, plnil
jsem jen nařízení. A už vůbec neraďte lidem, co mají dělat, a že se mají nechat
očkovat – protože jste v přístupu k této problematice zcela nezodpovědný.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
104. V pátek, 16. července 2021 v 09:48 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:

Mazu!
VH
105. Komentář: Je více než jasné, že čím více argumentů, podkladů, studií,
předpokladů, úvah, dodáte, podotýkám vše vyplývající jen z jediného popudu –
z principu předběžné opatrnosti – to ale také znamená, pro druhou stranu čím
větší konfrontace, tím kratší a barvitější odpovědi. Proč si prof. Hořejší
neprostudoval studii japonského Pfizeru o biodistribuci, která vyvrací jeho pohled
na fakt, že vakcína zůstává v místě vpichu? Proč si neprostudoval patologickou
zprávu, která jasně prokazuje nález spike proteinu, tj. jeho produkci
u očkovaného ve všech orgánech těla? Nelze znemožňovat diskuzi na tak
závažná témata. Nelze ignorovat fakta. Proč? Protože jsme v režimu
aplikace experimentální látky a veškerá podezření MUSÍ být DŮKLADNĚ
prověřena. TO NIKDO Z VÝŠE UVEDENÝCH NEUDĚLAL, AČKOLI ZA TO
NESE PLNOU ODPOVĚDNOST!
106. V pátek, 16. července 2021 v 17:22 byl z emailové adresy:
Od:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Dobrý večer,
mám dost Vašich naprosto nesmyslných teorií a nepodložených faktů. Když už
přikládáte nějaký text, bylo by dobré ho alespoň správně interpretovat.
Skutečně již nechci číst Vaše texty a proto mě vynechte. Zdržuje mě to od
smysluplné práce a tou je mimo jiné i pokračování v očkování rizikových osob.
Mimochodem, jestli chcete vidět, jak vypadaly plíce zemřelých na COVID, mám
celou řadu fotografií, které mohu kdykoliv dát k dispozici.
XXXXXXXXXXXXX
MUDr. XXX XXX XXX
primář interního odd. a
krajský koordinátor očkování
Středočeského kraje
Klaudiánova nemocnice
tř. Václava Klementa 147/23
297 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 XXX XXX
Fax: +420 326 XXX XXX
Mobil: +420 XXX XXX XXX
E-mail: XXXXXXXXXX@onmb.cz

107. V pátek, 16. července 2021 v 17:22 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

XXXXXXXXXX@onmb.cz

TEXT:
Dobrý večer,
mám dost Vaší arogance a naprosté nadutosti. Jste veřejná osoba, zodpovědná
za určitou oblast, buď se na tu práci vykašlete, nebo mě neotravujte s Vašimi
záchvaty touhy reagovat na mnou dodávaná fakta jako Anička z první A, která
vlastně ani neví co chce říct.
Buďte prosím příště konkrétnější, nemám bohužel na co konkrétního reagovat,
než na to, co jsem teď napsal. To bohužel není moje chyba, ale Vaše! Styďte se.
Styďte se ráno při pohledu do zrcadla, styďte se při každém otevření i psaní
dalšího e-mailu. Nelišíte se od prof. Hořejšího, zřejmě budete jen horlivý
vlezdoprdelista, který nemá vlastní názor, natož argument!
Klidně se mohu podívat na plíce zemřelého na Covid, mám si z toho jako sednout
na zadek?! Špatně jste ho léčil? Nedivil bych se.
Pokud byste opravdu pozorně pročetl vše, co jsem poslal, a s něčím konkrétním
byste nesouhlasil, a šlo Vám o věc, dávno byste to napsal.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
108. Ve čtvrtek, 20. července 2021 v 20:06 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
V příloze Vám posílám video zmagnetizovaného člověka, který uvěřil Vaší
propagandě. Zatím se smějí, ale až jim dojde, jaké následky to může mít...
Ale Vy jste tady páni prof. a MUDr. ti nejchytřejší, tak jen pro informaci on ten
magnetismus každým dalším dnem zesiluje...

PŘILOŽENÉ VIDEO
https://t.me/COVIDVACCINEMAGNETS pokud byste se chtěli smát ještě více...
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
109. Ve čtvrtek, 20. července 2021 v 22:17 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Ano, je to tak, ja jsem tuhle potkal jednoho zmagnetizovaneho pana, ze ktereho
trcely spousty hrebiku, ktere se na nej nalepily...
VH
110. Ve čtvrtek, 20. července 2021 v 22:36 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

TEXT:
Viz příloha PŘILOŽENÉ VIDEO
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
111. Ve čtvrtek, 29. července 2021 v 11:10 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:

https://doctors4covidethics.org/save-the-date-covid-19-interdisciplinarysymposium/
Dnes a zítra možné otázky a odpovědi – angličtina nutná – začátek je v 18:00
našeho času. (17:00 BST – British Summer Time)
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
112. V neděli, 08. srpna 2021 v 19:58 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Dobrý večer,
těšíte se také na taková televizní vystoupení u nás?
Tady je jedno z rakouské televize.... https://rumble.com/vkqzhz-v-rakousktelevizi-vakcna-je-nejvt-fake-news-fraka-kter-byla-lidem-v-21.-st.html
Asi byste se mohli zamyslet nad tím co jsem Vám již naposílal.
Co myslíte?
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
113. V neděli, 08. srpna 2021 v 20:15 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Ja vsechno od vas hned mazu...
VH

114. V neděli, 08. srpna 2021 v 20:28 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Tak jsem se na to prece jen podival. Je to naprosty magor.
Kazdy prece vi, ze ockovani nefunguje 100%, ale "jen" 80-90%.
Ockovani maji ve srovnani s neockovanymi 10x mene tezkych prubehu a 1000x
mene umrti. Ten clovek to popira. Proste magor...
VH
115. V neděli, 08. srpna 2021 v 20:30 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Vy fakt verite tomu silenemu nesmysku s "magnetismem"???
VH
116. V neděli, 08. srpna 2021 v 21:45 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

TEXT:
Zvláštní, že Vám odešla jen prázdná zpráva, psal jsem Vám, že jsem to osobně
viděl, a že nám to hlásí i naši lékaři. Asi nejrozumnější by bylo, pokud byste
udělali přes komoru (ČLK) nějakou anketu.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

117. V souvislosti s očkováním dochází u lidí k prokazatelným ZDRAVOTNÍM
POŠKOZENÍM, a dle našeho názoru, i kdyby byla později s vakcínami prokázána
spojitost, byť jen u 10 % z nich, je morální povinností každého vědce takový experiment
už dávno a zcela OKAMŽITĚ UKONČIT.
118. Obzvláště pokud se v souvislosti s očkováním EXPERIMENTÁLNÍ GMO
LÁTKOU u POKUSNÝCH SUBJEKTŮ objeví jakékoli MIMOŘÁDNÉ ZDRAVOTNÍ
KOMPLIKACE, nelze je přehlížet, bagatelizovat ani marginalizovat.
119.

a) Databáze EudraVigilance, která je databází hlášení podezření na nežádoucí
reakce v Evropské unii v souvislosti s podáváním léčiv, která shromažďuje
informace o nežádoucích účincích po očkování proti COVID-19 uvádí, že
do 3. července 2021 bylo po očkování čtyř experimentálních látek COVID-19
hlášeno celkem 17.503 úmrtí a 1.687.527 zdravotních poškození.
▪

Z celkového počtu zaznamenaných nežádoucích reakcí je přibližně
polovina z nich (837.588) závažnými komplikacemi – 49,63 %.

b) Celkové počty nežádoucích reakcí u experimentální mRNA vakcíny
Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od BioNTech / Pfizer: Celkem
zaznamenáno 269 640 případů a k nim 632 623 vícečetných nežádoucích
účinků z toho 268 530 velmi závažných a 8 426 úmrtí k 03/07/2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

17 754 Poruch krve a lymfatického systému vč. 99 úmrtí
14 858 Srdečních poruch vč. 1.165 úmrtí
126 Vrozených, rodinných a genetických poruch vč. 12 úmrtí
7 951 Poruch ucha a sluchovodu vč. 5 úmrtí
324 Endokrinních poruch vč. 2 úmrtí
9 319 Očních poruch vč. 19 úmrtí
57 599 Gastrointestinálních poruch vč. 388 úmrtí
173 572 Celkových poruchy a reakce v místě aplikace vč. 2 510 úmrtí
558 Poruch jater a žlučových cest vč. 33 úmrtí
6 948 Poruch imunitního systému vč. 42 úmrtí
19 780 Infekcí a infestací vč. 834 úmrtí
7 204 Poranění, otravy a procedurální komplikace vč. 124 úmrtí
15 281 Ve vyšetřování vč. 296 úmrtí
4 721 Poruch metabolismu a výživy vč. 164 úmrtí
88 638 Poruch svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 103 úmrtí
386 Novotvarů benigních, maligních a blíže neurčených (vč. cyst
a polypů) vč. 26 úmrtí
114 125 Poruch nervového systému vč. 902 úmrtí

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

478 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 18 úmrtí
124 Problémů s produktem
11 148 Psychiatrické poruchy vč. 117 úmrtí
2 005 Poruch ledvin a močových cest vč. 132 úmrtí
3 597 Poruch reprodukčního systému a funkce prsou vč. 2 úmrtí
27 121 Respiračních, hrudních a mediastinálních poruch vč. 989 úmrtí
30 404 Poruch kůže a podkožní tkáně vč. 79 úmrtí
979 Sociální okolnosti vč. 12 úmrtí
392 Chirurgických a lékařských postupů vč. 21 úmrtí
17 231 Cévních poruch vč. 332 úmrtí

c) Celkové počty nežádoucích reakcí u experimentální mRNA vakcíny mRNA1273 (CX-024414) od Moderna: Celkem zaznamenáno 63 155 případů
a k nim 157 802 vícečetných nežádoucích účinků z toho 89 032 velmi
závažných a 4 605 úmrtí k 03/07/2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 890 Poruch krve a lymfatického systému vč. 35 úmrtí
4 491 Srdečních poruch vč. 503 úmrtí
66 Vrozených, rodinných a genetických poruch vč. 4 úmrtí
1 972 Poruch ucha a sluchovodu
110 Endokrinní poruchy vč. 1 úmrtí
2 498 Očních poruch vč. 9 úmrtí
13 626 Gastrointestinálních poruch vč. 161 úmrtí
42 716 Celkových poruch a reakcí v místě aplikace vč. 1.928 úmrtí
269 Poruch jater a žlučových cest vč. 17 úmrtí
1 349 Poruch imunitního systému vč. 5 úmrtí
4 793 Infekcí a infestací vč. 259 úmrtí
3 378 Zranění, otrav a procedurálních komplikací vč. 92 úmrtí
3 359 Ve vyšetřování vč. 93 úmrtí
1 616 Poruch metabolismu a výživy vč. 94 úmrtí
19 416 Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 88 úmrtí
175 Novotvarů benigních, maligních a blíže neurčených (vč. polypů
a cyst) vč. 18 úmrtí
28 239 Poruch nervového systému vč. 465 úmrtí
338 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavů vč. 2 úmrtí
24 Problémů s produktem
3 193 Psychiatrických poruch vč. 75 úmrtí
1 061 Poruch ledvin a močových cest vč. 66 úmrtí
723 Poruch reprodukčního systému a funkce prsou vč. 2 úmrtí
7 268 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 438 úmrtí
8 400 Poruch kůže a podkožní tkáně vč. 32 úmrtí
690 Sociální okolnosti vč. 16 úmrtí
540 Chirurgické a lékařské postupy vč. 42 úmrtí
4 602 Cévních poruch vč. 160 úmrtí

d) Celkové počty nežádoucích reakcí u experimentální vakcíny AZD1222 /
VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) od Oxford / AstraZeneca: Celkem
zaznamenáno 317 503 případů a k nim 852 616 vícečetných nežádoucích
účinků z toho 466 179 velmi závažných a 3 871 úmrtí k 03/07/2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

9 950 Poruch krve a lymfatického systému vč. 160 úmrtí
13 336 Srdečních poruch vč. 454 úmrtí
115 Vrozených, rodinných a genetických poruch vč. 3 úmrtí
9 712 Poruch ucha a sluchovodu
355 Endokrinních poruch vč. 3 úmrtí
14 641 Poruch očí vč. 15 úmrtí
86 515 Gastrointestinálních poruch vč. 184 úmrtí
227 408 Celkových poruch a reakce v místě aplikace vč. 1.009 úmrtí
607 Poruch jater a žlučových cest vč. 32 úmrtí
3 359 Poruch imunitního systému vč. 14 úmrtí
19 508 Infekcí a infestací vč. 247 úmrtí
8 912 Zranění, otrav a procedurálních komplikací vč. 94 úmrtí
18 352 Ve vyšetřování vč. 88 úmrtí
10 315 Poruch metabolismu a výživy vč. 50 úmrtí
131 547 Poruch svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 50 úmrtí
379 Novotvarů benigních, maligních a blíže neurčených (vč. polypů
a cyst) vč. 9 úmrtí
180 575 Poruch nervového systému vč. 612 úmrtí
279 Těhotenství, šestinedělí a perinatálních stavů vč. 5 úmrtí
117 Problémů s produktem
16 000 Psychiatrických poruch vč. 33 úmrtí
3 045 Poruch ledvin a močových cest vč. 33 úmrtí
8 593 Poruch reprodukčního systému a funkce prsou
28 994 Respiračních, hrudních a mediastinálních poruch vč. 447 úmrtí
39 173 Poruch kůže a podkožní tkáně vč. 25 úmrtí
866 Sociální okolnosti vč. 5 úmrtí
754 Chirurgických a lékařských postupů vč. 16 úmrtí
19 209 Cévních poruch vč. 283 úmrtí

e) Celkový počet reakcí na experimentální vakcínu COVID-19 JANSSEN
(AD26.COV2.S) od společnosti Johnson & Johnson: Celkem zaznamenáno
15 227 případů a k nim 44 486 vícečetných nežádoucích účinků z toho 13
847 velmi závažných a 601 úmrtí k 03/07/2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

405 Poruch krve a lymfatického systému vč. 18 úmrtí
659 Srdečních poruch vč. 73 úmrtí
16 Vrozených, rodinných a genetických poruch
250 Poruch ucha a sluchovodu
10 Endokrinních poruch vč. 1 úmrtí
518 Poruchy oka vč. 3 úmrtí
4 283 Gastrointestinálních poruch vč. 25 úmrtí

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

11 832 Celkových poruch a reakce v místě aplikace vč. 150 úmrtí
58 Poruch jater a žlučových cest vč. 4 úmrtí
161 Poruch imunitního systému vč. 1 úmrtí
598 Infekcí a infestací vč. 16 úmrtí
413 Zranění, otrav a procedurálních komplikací vč. 8 úmrtí
2 420 Ve vyšetřování vč. 39 úmrtí
225 Poruch metabolismu a výživy vč. 11 úmrtí
7 687 Poruch svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně vč. 17 úmrtí
18 Novotvarů benigních, maligních a blíže neurčených (včetně polypů
a cyst)
9 547 Poruch nervového systému vč. 76 úmrtí
15 Těhotenství, šestinedělí a perinatálních podmínek vč. 1 úmrtí
11 Problémů s produktem
459 Psychiatrických poruch vč. 5 úmrtí
150 Poruch ledvin a močových cest vč. 8 úmrtí
166 Poruch reprodukčního systému a funkce prsou vč. 1 úmrtí
1 453 Respiračních, hrudních a mediastinálních poruch vč. 47 úmrtí
1 125 Poruch kůže a podkožní tkáně vč. 2 úmrtí
91 Sociálních okolností vč. 3 úmrtí
393 Chirurgických a lékařských postupů vč. 27 úmrtí
1 523 Cévních poruch vč. 65 úmrtí

120.

a) Velká Británie, UK AKTUALIZOVANÁ ZPRÁVA ZVEŘEJNĚNÁ 9.července
2021 – Hlášení tzv. žlutých karet MHRA do 30.června 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Pfizer – 19,1 milionu lidí – dávek 30,3 mil. – míra hlášení žlutých karet –
negativně ovlivněn 1 z 226 lidí
AstraZeneca – 24,6 mil. lidí – dávek 46,1 mil. – míra hlášení žlutých karet
– negativně ovlivněn 1 z 114 lidí
Moderna – 1 milion lidí dostalo první dávku – míra hlášení žlutých karet –
negativně ovlivněn 1 z 127 lidí
Ostatní
Celkově 1 z 144 lidí zaznamenal nežádoucí účinky pomocí žlutých karet
a podle MHRA to může být přibližně 10 % míra všech nahlášených.
Nežádoucí vedlejší účinky: 236.555 (Pfizer) + 775.940 (AZ) + 22.191
(Moderna) + 2 690 (neznámo) = celkem 1 037 376
Vážné komplikace: (vyžadující neodkladnou lékařskou péči, dlouhodobé
onemocnění či významný dopad na kvalitu života) 84.421 (Pfizer) +
216.097 (AZ) + 7 853 (Moderna) + 901 (neznámé) = celkem 309 272
Úmrtí: 450 (Pfizer) + 960 (AZ) + 6 (Moderna) + 24 (Neznámý) = celkem
1 440

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Akutní srdeční: 3 158 (Pfizer) + 8.318 (AZ) + 169 (Moderna) + 25
(neznámé) = celkem 11 670
Anafylaxe - 413 (Pfizer) + 776 (AZ) + 24 (Moderna) + 1 (neznámo) =
celkem 1 214
Poruchy krve: 7 809 (Pfizer) + 6.945 (AZ) + 453 (Moderna) + 34
(neznámé) = celkem 15 241
Infekce: 5 712 (Pfizer) + 16 888 (AZ) + 332 (Moderna) + 73 (neznámé) =
celkem 23.005
Herpes: 1.359 (Pfizer) + 2 268 (AZ) + 33 (Moderna) + 11 (neznámé) =
celkem 3.671
Bolesti hlavy: 18.197 (Pfizer) + 81 056 (AZ) + 1.101 (Moderna) + 210
(neznámé) = celkem 100 564
Migréna: 1 925 (Pfizer) + 7 567 (AZ) + 131 (Moderna) + 26 (neznámé) =
celkem 9.649
Oční poruchy: 3 948 (Pfizer) + 12.761 (AZ) + 226 (Moderna) + 45
(neznámé) = celkem 16 980
Slepota: 66 (Pfizer) + 253 (AZ) + 5 (Moderna) + 3 (Neznámé) = celkem
327
Psychiatrické poruchy: 4 524 (Pfizer) + 15.879 (AZ) + 386 (Moderna) +
67 (neznámé) = celkem 20 856
Halucinace: 159 (Pfizer) + 1.005 (AZ) + 15 (Moderna) + 4 (neznámé) =
celkem 1 183
Poruchy kůže: 17 145 (Pfizer) + 47 727 (AZ) + 4 199 (Moderna) + 175
(neznámé) = celkem 69 246
Spontánní potraty: 169 + 8 mrtvě narozených dětí / úmrtí plodu (Pfizer)
+ 135 + 3 mrtvě narozených dětí (AZ) + 9 + 1 úmrtí plodu (Moderna) + 1
(neznámo) = celkem 314 + 12
POZNÁMKA - 8 (Pfizer) + 4 (AZ) - úmrtí, která naznačují možnou smrt
matky
Zvracení: 2 677 (Pfizer) + 11.054 (AZ) + 201 (Moderna) + 38 (Neznámé)
= celkem 13 970
Paralýza obličeje vč. Bell’s Palsy: 541 (Pfizer) + 742 (AZ) + 23
(Moderna) + 4 (neznámé) = celkem 1 310
Poruchy nervového systému: 42 738 (Pfizer) + 166 213 (AZ) + 3 231
(Moderna) + 526 (neznámé) = celkem 212 708
Cévní mozkové příhody a krvácení do CNS: 432 (Pfizer) + 1 762 (AZ)
+ 8 (Moderna) + 5 (neznámé) = celkem 2 207
Guillian Barreův syndrom: 40 (Pfizer) + 332 (AZ) + 1 (Moderna) + 4
(neznámé) = celkem 377
Závratě: 6 696 (Pfizer) + 23.229 (AZ) + 714 (Moderna) + 76 (neznámé) =
celkem 30 715
Třes: 1 024 (Pfizer) + 9.440 (AZ) + 63 (Moderna) + 38 (Neznámé) =
celkem 10 565
Plicní embolie: 270 (Pfizer) + 1.391 (AZ) + 4 (Moderna) + 6 (neznámé) =
celkem 1 671
Trombóza hlubokých žil: 172 (Pfizer) + 1.028 (AZ) + 4 (Moderna) + 8
(neznámé) = celkem 1 212

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Respirační poruchy: 10 175 (Pfizer) + 25 785 (AZ) + 574 (Moderna) + 84
(neznámé) = celkem 36 618
Krvácení z nosu: 614 (Pfizer) + 2095 (AZ) + 38 (Moderna) + 6 (neznámé)
= celkem 2 753
Záchvaty: 566 (Pfizer) + 1842 (AZ) + 56 (Moderna) + 9 (neznámé) =
celkem 2 473
Paralýza: 224 (Pfizer) + 653 (AZ) + 17 (Moderna) + 3 (neznámé) = celkem
897
Krvácení (všechny typy*): 2200 (Pfizer) + 5.433 (AZ) + 171 (Moderna) +
22 (neznámé) = celkem 7826
*typy krvácení – srdeční, ušní, nadledvinové, oční, žaludeční, ústní,
jazykové, dásňové, střevní, v místě vpichu, mozek, rány, stomie, močový
měchýř, ledviny, vaginální, děložní, postmenopauzální krvácení,
vaječníky, penisy, plíce, nosní
Vertigo / Tinnitis: 2084 (Pfizer) + 5 720 (AZ) + 150 (Moderna) + 18
(Neznámé) = celkem 7972
Reprodukční / Prsa: 9373 (Pfizer) + 12.883 (AZ) + 1155 (Moderna) + 67
(Neznámé) = celkem 23 478
Zdroj:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellowcard-reporting

121.

a) Americký rejstřík nežádoucích účinků VAERS, do kterého se podle Lazarus
zprávy, kterou vypracovala Harvardská univerzita zapisuje pouhé 1 %
skutečných vedlejších účinků – blíže se k tomuto tématu vyjadřujeme v námi
zaslané Otevřené výzvě, která je přílohou tohoto trestního oznámení.
b) S ohledem na ÚMRTNOST má tato databáze open-source propojení na tuto
webovou aplikaci, která zveřejňuje data jak číselně, tak graficky.
c) Další data a informace lze získat zde. K 07.07.2021 bylo v evidenci celkem
438 440 nežádoucích vedlejších účinků a 9048 úmrtí. Pokud by zpráva
Lazarus odrážela skutečně evidenci jen 1 % všech skutečných nežádoucích
účinků – důvodů proto je v USA opravdu hodně, stejně tak jako signálů
a informací o nemožnosti zapsat vedlejší účinky do systému. Pak stačí pro
orientaci připsat k výše uvedeným číslům dvě nuly… tj. ODHADEM
43 844 000 NEŽÁDOUCÍCH VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ a 904 800 ÚMRTÍ.
d) Pokud se Vám to zdá nepravděpodobné, tak naše kalkulace ukazují, že jsou to
odhadovaná čísla ještě podstatně malá v porovnání s informacemi v rejstříku EU.
K 15.07.2021 je stav s očkováním americké populace následující:

Populace celkem:
331 449 281
Administrovaných dávek: 329 673 401 (součet za všechny US státy, poslední tabulka)
Počet plně očkovaných: 158 010 475 (součet za všechny US státy, poslední tabulka)
% Proočkovanost:
47,67 % (součet za všechny US státy, poslední tabulka)
e) S ohledem na tato čísla o proočkovanosti v US by se dalo říci, že námi
odhadovaná čísla budou smysluplná, a bohužel možná ještě VÝRAZNĚ
„PODSTŘELENÁ,“ ale data v oficiálních rejstřících chybí. Některá bývají
v průběhu času vymazána, a navíc, lékaři jsou v USA vzhledem k jejich plně
nabitým očkovacím kalendářům (dítě do 6 let věku až 60 dávek očkování)
„VYCHOVÁNI / MOTIVOVÁNI“ nežádoucí reakce do systémů jednoduše
nehlásit. Je to konec konců práce „navíc,“ kterou jim nikdo nezaplatí, a na druhé
straně nehrozí žádné postihy, či možnosti kontrol, jak takové informace ověřovat.
f) V současné době se hovoří v USA o daleko VĚTŠÍ ÚMRTNOSTI PO OČKOVÁNÍ
nežli po infekci a prodělání nemoci samotné. VZNIKAJÍ SKUPINY LIDÍ, KTEŘÍ
SE NECHALI OČKOVAT, a byl jim zrušen účet na sociálních sítích, když
informovali o svých zdravotních problémech, komplikacích nebo postižení zcela
přirozeně své přátele a známé. Účet jim byl zrušen, zřejmě aby v této „protistátní
činnosti“ nebo ještě lépe řečeno proti-očkovací činnosti nemohli pokračovat. Opět
CENZURA v plném proudu. Chtějí být slyšet, CÍTÍ SE PODVEDENI.
122. ANO, PROKAZOVÁNÍ SPOJITOSTI NEBO NÁSLEDKŮ OČKOVÁNÍ JE VELMI
SLOŽITÉ. Pravda. My bychom to trochu více chápali, pokud by výrobci byli za
vakcíny PLNĚ ODPOVĚDNÍ, a s prokazováním následků by tím byla pro ně
spojena finanční škoda, tím pádem i jejich finanční ztráta a konec konců i možná
likvidace společnosti, která vakcínu vyrobila.
123. K tomuto by přeci ani v nejmenším případě nemohlo dojít, vyjma toho, pokud by
farmaceutické společnosti spáchali ZLOČIN, MĚLI NEKALÝ ÚMYSL, či by se
stala nedbalá nebo úmyslná TECHNOLOGICKÁ ZÁVADA při výrobě. Všichni
jsme nastaveni tak, že by k tomu přeci nikdy nemohlo dojít. Myslíme si, že právě
už samotné LHANÍ VEŘEJNOSTI, ODMÍTÁNÍ DISKUZE A NÁTLAK jsou
znakem toho, že o trvalé a pevné zdraví farmaceutickým společnostem, politikům
a vědcům zase tak moc nejde.
124. Tyto společnosti, tedy výrobci těchto EXPERIMENTÁLNÍCH GMO GENOVÝCH
TERAPIÍ, ale dnes NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, VYJMA VÝŠE
UVEDENÉHO.
125. Takže proč tolik ANIMOZITY, NERVOZITY a NEÚMĚRNÉHO ÚSILÍ UMLČET
& CENZUROVAT POŠKOZENÉ OSOBY, a bezbřehé snahy neoznačit
experimentální očkování za původce či následky zdravotního poškození,
nežádoucích účinků či dokonce náhlých úmrtí u zcela logicky nové
EXPERIMENTÁLNÍ, a na lidech dlouhodobě nevyzkoušené GMO GENOVÉ
TERAPII?

126. NEJDE o odpovědnost za škodu, NEJDE ani o naše zdraví, NEJDE ani
o technickou závadu, která by se dávno při tak náročném technickém zpracování
ODHALILA, takže JEDINÝM LOGICKÝM DŮVODEM ZBÝVÁ ZLOČIN
a NEKALÝ ÚMYSL. Kolik úmrtí budeme akceptovat?
127. Považujeme to za naprosto NEHORÁZNÉ, NEAKCEPTOVATELNÉ a za totální
morální selhání politiků, celé parlamentní opozice, většiny vědců a lékařů
i právníků, zaměstnavatelů, kteří hájili a hájí tento naprosto EXPERIMENTÁLNÍ
„očkovací program“.
128. Očkovací látka proti onemocnění COVID-19 navíc NESPLŇUJE obvyklé
a běžné definice pro vakcíny, kdy FALEŠNĚ A POD ZÁMINKOU TZV.
NOVÝCH TYPŮ VAKCÍN je lidem do těla, a podle všech indicií má být nakonec
i nám všem, vpravena látka, o které toho vlastně moc nevíme. Nebyl čas
zjišťovat, kdo je kdo, rozkaz zněl jasně – DVĚ DÁVKY. To už tady jednou bylo.
A politici, vědci i propagátoři tohoto globálního očkování by byli moc rádi, aby se
lidé neptali vůbec.
129. Není možné, etické, ZÁKONNÉ ani myslitelné za použití prvku násilí, podvodu,
klamu, hrozby, lsti nebo jiného záludného způsobu přinucení a nátlaku
podávat experimentální látku, která POKUSNÝ SUBJEKT, byť i jako na první
pohled minimální újmu ZMAGNETIZUJE. To, že to je ze zdravotního hlediska
v dnešním přetechnizovaném elektromagnetickém světě plného mobilních
signálů, digitálních televizních signálů, Wi-Fi sítí a dalších, je to pro člověka
z dlouhodobého působení zřejmě fatální, můžeme nyní zatím jen logicky
dovozovat. Jedná se o PORUŠENÍ článku (1) Norimberského kodexu už
jenom z principu nátlaku, podmiňování možnosti cestovat, pracovat,
testovat se, nosit roušky atd. je to naprosto nepřípustné.
130. Kvalita informovaného souhlasu je v tomto případě naprosto zcela
NEDOSTATEČNÁ! – jedná se o PORUŠENÍ článku (2) Norimberského
kodexu. Lidé by museli vědět, že jsou účastníky klinické studie, zřejmě by jim za
účast náležela finanční odměna. Zřejmě jim nikdo neřekl, že jim již možná nikdo
nedá životní pojistku, tak jako se tomu děje v zahraničí, že je možná nepustí ani
do letadel, kvůli zvýšeným rizikům spojeným s krevními sraženinami, a přitom jim
to vláda nařizuje jako podmínku, pod vidinou zejména toho, aby mohli lidé opět
cestovat – PODVOD A V KONEČNÉM DŮSLEDKU TAKÉ ZLOČIN!
131. Celá situace vyústila v PORUŠENÍ všech (10) článků Norimberského kodexu.
Detailně je rozebíráme v přiložené otevřené výzvě.
132. EMA je Evropská léková agentura pro hodnocení léčiv a jako taková je
ZODPOVĚDNÁ ZA TESTOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ Covid-19 vakcín. O její
doporučení se opírá sama Evropská komise, a následně pak všechny vlády států
EU, stejně tak jako lokální národní zdravotní instituce. U nás je to například
SÚKL, SZÚ, ČLK a další.

133. Evropská komise schvaluje PODMÍNĚNÉ použití mRNA vakcín, nebo vakcín
s obsahem GMO, nebo na základě GMO výhradně dle doporučení od EMA.
POSOUZENÍ EMA má tak MIMOŘÁDNÝ VÝZNAM i DOPAD na celou evropskou
společnost a zdraví cca 440 milionů občanů v rámci EU, stejně tak má rozhodnutí
EMA ZÁVAŽNÝ DOPAD NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE.
134. Je nutné podotknout, že farmaceutické společnosti vyvinuly veškeré očkovací
látky proti Covid-19 BĚHEM NĚKOLIKA MÁLO MĚSÍCŮ a zažádaly o jejich
schválení bez toho, aby předtím provedly DLOUHODOBÉ STUDIE, které jsou
běžně nezbytnou součástí celého vývojového procesu. Například TESTY NA
ZVÍŘATECH, KONTRAINDIKACE S LÉKY A JINÝMI VAKCÍNAMI, STUDII
GENOTOXICITY, DOPADY NA SCHOPNOST REPRODUKCE a mnoho
dalších.
135. EMA provedla vyhodnocení klinických studií ve ZRYCHLENÉM PROCESU,
a během několika málo týdnů vydala svá doporučení. A TO VŠE V DOBĚ, KDY
MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÍ VIROLOGOVÉ A IMUNOLOGOVÉ NALÉHAVĚ
VAROVALI INSTITUCE, VLÁDY I VEŘEJNOST PŘED POUŽITÍM „VAKCÍN“.
a) Dr. Geert Vanden Bossche (DVM, PhD) – belgický odborník v oblasti
virologie, který se podílel na výzkumu infekcí a vývoji vakcín pro
farmaceutické společnosti Novartis a GlaxoSmithKline, pracoval pro
organizaci GAVI a Nadaci Billa & Melindy Gatesových. Vakcíny také sám
vyvíjel… říká: „Hromadné očkování proti koronaviru povede ke globální
katastrofě epických rozměrů.“ Obrátil se s naléhavou výzvou na Organizaci
spojených národů (OSN), aby: „okamžitě zastavila všechny očkovací
kampaně proti koronaviru na celém světě. Pokud se to nestane, budou
se šířit mnohem infekčnější varianty viru, a to nakonec způsobí
hromadné umírání lidí.“
b) Dr. Michael Yeadon – získal doktorát u profesora Iana Kitchen na University
of Surrey v Guildfordu ve Velké Británii. Jeho práce se týkala problematiky
respiračních onemocnění. Mike Yeadon má také bakalářský titul v oboru
biochemie a toxikologie. Je bývalým hlavním vědcem a viceprezidentem
oddělení pro výzkum alergií a respiračních potíží u farmaceutické společnosti
Pfizer v Sandwichi, Kent, Anglie. V roce 2011 Yeadon opustil společnost
Pfizer a stal se spoluzakladatelem a generálním ředitelem biotechnologické
společnosti Ziarco, která byla v roce 2017 prodána společnosti Novartis za
325 milionů dolarů… říká: „Neexistuje žádné opodstatnění pro využití vakcín
k zastavení pandemie. Nesmíme plánovat očkování milionů svěžích
a zdravých lidí vakcínou, která předtím nebyla dostatečně testovaná na
lidech.“ Dr. Yeadon má za sebou 23 let praxe ve farmaceutickém průmyslu a
hlasitě říká, že konečným cílem současné očkovací kampaně může být jen
genocida. Ve svém dopise se proto obrací v prosinci 2020 na Evropskou
lékovou agenturu EMA a společně s německým pneumologem a bývalým
vedoucím odboru zdravotnictví, Dr. Wolfgangem Wodargem podal žádost o
okamžité pozastavení veškerých probíhajících studií u vakcín proti Covid-19.

c) Dr. Sucharit Bhakdi – proslulý německý virolog a odborný lékař v oblasti
infekční epidemiologie je také silně znepokojený… říká: „Tady v Evropě,
v Rakousku, v Německu máme co do činění se zcela novým typem
vakcín. Jsou to vakcíny na genetickém základě. Tohle není zcela
normální běžná vakcína. Její účinek skrývá potenciál vysokého rizika.“
V únoru 2021 se Dr. Bhakdi také obrátil na agenturu EMA, a to společně
s dvanácti dalšími významnými vědci a lékaři. V dopise naléhavě varovali
agenturu EMA před rizikem krevních sraženin, které může vyvolat očkování
proti koronaviru. Začátkem července 2021 připravil společně s uskupením
Doctors4CovidEthics již výše zmíněnou expertní zprávu, kterou opět zaslal
také na EMA. Dále se podílel na přípravě dopisu s výzvou pro praktické
lékaře.
d) Prof. Dr. Dolores Cahill – irská imunoložka také varovala před očkováním
zakládajícím se na nové technologii mRNA… říká: „Pokud očkovaní lidé
přijdou během několika měsíců po očkování do styku s divokými koronaviry,
zareaguje jejich imunitní systém v mnoha případech cytokinovou bouří. Stává
se to proto, že vakcína mRNA geneticky modifikuje buňky těla tak, že
produkují spike protein koronaviru. Pokud později nový koronavirus aktivuje
imunitní systém, ten považuje vlastní vytvořené spike proteiny za nebezpečí
a zahájí velký útok proti buňkám vlastního těla. Výsledkem je, že očkovaní
utrpí septický šok, a multiorgánové selhání, což zpravidla končí smrtí.“
e) Prof. Luc Montagnier – francouzský nositel Nobelovy ceny a virolog, známý
objevitel patogenu AIDS HIV, označuje masové očkování jako závažnou
chybu. Viní očkování proti koronaviru z šíření dalších mutací koronaviru…
říká: „Dějepisné knihy v budoucnu ukáží, že je to právě očkování, které
vytváří nové varianty.“ Navíc Montagnier obviňuje očkovací látky z rostoucí
úmrtnosti u mladých lidí.
136. Navzdory těmto a mnohým jiným VAROVÁNÍM byly vakcíny vyvinuty v rekordně
krátké době, a začalo se s plošným očkováním. ZPRÁVY O ÚMRTÍ PO
OČKOVÁNÍ jsou hlášeny jak z domovů důchodců, léčeben pro dlouhodobě
nemocné, alzheimer center a pečovatelských domů po celé Evropě, tak
Z REJSTŘÍKŮ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ kdekoli po světě. Některé vlády
pozastavily očkování například očkovací látkou od AstraZeneca, zatímco ministr
vnitra Jan Hamáček naopak POVĚŘOVAL NAŠE VELVYSLANCE NÁKUPEM
OČKOVACÍCH LÁTEK, KTERÉ BYLY JINÝMI VLÁDAMI POZASTAVENY!
Jakou odbornou kvalifikaci má pro taková rozhodnutí?
137. Jak se k takovým aktivitám vlád samostatných a suverénních států postavila
Evropská léková agentura EMA? EMA je totiž také ZODPOVĚDNÁ ZA
NEPŘETRŽITÉ SLEDOVÁNÍ, MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
BEZPEČNOSTI SCHVÁLENÝCH natož třeba i jen PODMÍNEČNĚ
SCHVÁLENÝCH LÉČIV a analyzovala případy jednotlivých úmrtí s poněkud
PŘEKVAPIVÝM VÝSLEDKEM: „EMA znovu dává zelenou pro AstraZenecu.

Evropská léková agentura provádějící hodnocení léčivých přípravků POVAŽUJE
VAKCÍNU ZA BEZPEČNOU A DOPORUČUJE OČKOVAT DÁL. Johnson
& Johnson – EMA dává vakcíně zelenou a POVAŽUJE PŘÍNOS VAKCÍNY
SPOLEČNOSTI JOHNSON & JOHNSON ZA VĚTŠÍ, NEŽ JSOU JEJÍ RIZIKA.
138. Nová studie z Dánska a Norska o vakcíně AstraZeneca ukazuje, že očkovaná
kohorta utrpěla VÝRAZNĚ VYŠŠÍ VÝSKYT INTRACEREBRÁLNÍHO
KRVÁCENÍ, ŽILNÍ TROMBOEMBOLIE, CVST, PLICNÍ EMBOLIE atd.
U některých nežádoucích účinků (např. trombóza mozkových žil) byla míra
DVOJNÁSOBNÁ NEBO VYŠŠÍ.
139. JAK JE VŮBEC MOŽNÉ, ŽE navzdory zcela jasně a prokazatelně zaevidovaným
ZDRAVOTNÍM POŠKOZENÍM, ať trvalého nebo dočasného typu, a zejména
s ohledem ke všem ÚMRTÍM, ke kterým po očkování již došlo, a také s ohledem
na všechna ta varování dalších mezinárodních odborníků, profesionálů
a osobností, EMA TOTO VŠECHNO IGNORUJE?
140. JIŽ V ROCE 2011 VYŠLO NAJEVO, že bývalý ředitel EMA Thomas Lönngren,
přešel BEZPROSTŘEDNĚ po svém odchodu z EMA do PORADENSKÉ FIRMY
FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU za jejíž dohled a kontrolu byl dříve
ZODPOVĚDNÝ. Se souhlasem EMA se kromě toho stal členem poradních sborů
různých farmaceutických výrobců. Překlad otevřeného dopisu:
Pan John Dalli
Evropský komisař
Evropská komise
B-1049 Brusel
Otevřený dopis
Brusel, 24. února 2011
Věc: Střet zájmů bývalého výkonného ředitele EMA Thomase Lönngrena
Vážený pane komisaři Dalli,
píšeme Vám jménem organizace Aliance pro transparentnost a etiku lobby
(ALTER-EU), Evropské organizace spotřebitelů (BEUC), Evropské aliance
veřejného zdraví (EPHA), Health Action International Europe (HAI),
a Mezinárodní společnosti bulletinu pro léčiva (ISDB) ve funkci odpovědného
komisaře pro Evropskou lékovou agenturu (EMA) ohledně nedávného jmenování
jejího bývalého výkonného ředitele Thomase Lönngrena. Jak jistě víte, od svého
odchodu z EMA nastoupil pan Lönngren na několik pozic u společností ze
soukromého sektoru, včetně NDA Advisory Services, tj. poradenství
specializované na pomoc farmaceutickým společnostem při získávání schválení
jejich produktů k prodeji na evropském trhu. K těmto schůzkám došlo jen několik
týdnů poté, co pan Lönngren opustil svůj post v EMA.

Zdá se, že mezi jeho bývalým a současným zaměstnáním neexistovalo žádné
období „tzv. přechodné“, ani žádná jiná omezení služeb, které může poskytovat
NDA Advisory Services a jejich klientům. To nás přivedlo k domněnce, že pravidlo
týkající se střetu zájmů nemuselo být respektováno, zejména hlava II. čl. 16 odst.
96 služebního řádu úředníků Evropského společenství:
Úředník bude po opuštění služby nadále vázán povinností chovat se
bezúhonně a diskrétně, pokud jde o přijetí určitých schůzek nebo výhod.
Úředníci, kteří mají v úmyslu zapojit se do dvou let od odchodu ze
zaměstnání, ať už výdělečné nebo nevýdělečné činnosti ve stejném oboru
o tom informují svoji instituci. Pokud tato činnost souvisí s prací
vykonávanou úředníkem během posledních třech let služby a mohlo by
dojít ke střetu zájmu s oprávněnými zájmy instituce, orgán oprávněný ke
jmenování mu může s ohledem na zájmy takových služeb buď zakázat
provádění činnosti, nebo udělit souhlas za jakýchkoli podmínek, které
považuje za vhodné. Orgán po konzultaci se smíšeným výborem oznámí
své rozhodnutí do 30 pracovních dnů poté, co byl takto informován. Pokud
takové rozhodnutí nebude učiněno do konce této lhůty, bude to
považováno za implikovaný souhlas.
Ptáme se, zda byla věnována náležitá pozornost střetu zájmů mezi
odpovědnostmi a portfoliem činností bývalého výkonného ředitele
a strategického poradce farmaceutických společností, jejichž produkty by jeho
předchozí role vyhodnocovala a autorizovala.
Máme obavy o přísnost autorizačního postupu, který EMA dodržuje, což panu
Lönngrenovi umožnilo zaujmout pozice v soukromém farmaceutickém sektoru
bezprostředně po jeho odchodu z veřejné služby pro lékovou regulační
agenturu.
Jsme přesvědčeni, že budete souhlasit, že transparentnost a odpovědnost
představují základní zásady politiky zajišťování důvěry občanů v tvůrce
takových předpisů. V současné době existuje již několik vysoce profilovaných
dokumentů projednávané farmaceutické politiky, včetně revize směrnice
o klinických hodnoceních, kde máme obavy, že může dojít ke střetu zájmů
v souvislosti s minulým a současným zaměstnáním pana Lönngrena. Je
samozřejmé, že bývalý vedoucí agentury EU pro regulaci léčiv má rozsáhlou síť
a znalosti v této oblasti, a to otevírá potenciál ovlivnit výsledek těchto diskusí
o dokumentaci. Ptáme se, zda je to vhodné, a zda to poškozuje důvěru
veřejnosti v regulační agenturu.
Jako komisaře zodpovědného za EMA bychom Vás chtěli na tuto záležitost
upozornit, a zeptat se, zda pravidla týkající se střetu zájmů byla dostatečně
a řádně dodržována. V případě opaku požadujeme, aby nové jmenování pana
Lönngrena bylo ve veřejném zájmu znovu zváženo a schváleno EMA.

S pozdravem,

Erik Wesselius
ALTER-EU

Monique Goyens
BEUC

Monika Kosiňska
EPHA

Teresa Leonardo Alves
HAI

Jörg Schaaber
ISDB

Poznámky:
ALTER-EU je koalicí více než 160 skupin občanské společnosti, odborů,
akademiků a veřejných záležitostí firem zabývající se rostoucím vlivem firemních
lobbistů na politickou agendu v Evropě.
BEUC, Evropská organizace spotřebitelů, má 44 respektovaných a nezávislých
členů národní spotřebitelské organizace z 31 evropských zemí (EU, EHP
a kandidátských zemí). BEUC působí jako zastřešující skupina v Bruselu pro tyto
organizace a naším hlavním úkolem je zastupovat naše členy a hájit zájmy všech
evropských spotřebitelů.
EPHA je evropská platforma sdružující organizace zastupující veřejné zdraví
profesních skupin, pacientů, nevládních organizací na podporu zdraví
a specifických nemocí a další zdravotních sdružení.
Health Action International (HAI) je nezávislá globální síť, která pracuje na
zlepšení přístupu k základním zdravotní péči a zlepšuje její racionální využívání
prostřednictvím excelence výzkumu a na základě obhajitelných důkazů.
ISDB. International Society of Drug Bulletins (ISDB), založená v roce 1986, je
celosvětová síť bulletinů a časopisů o lécích a terapeutikách, které jsou finančně
a intelektuálně nezávislé na farmaceutickém průmyslu. V současné době má 79
členů ve 40 zemích po celém světě. ISDB deníky hrají důležitou roli a pomáhají
zdravotníkům porovnávat nově vydané léky se stávající léčbou.
141. Teprve po protestu pěti mezinárodních organizací musel Thomas Lönngren
PODEPSAT SMĚŠNÉ OMEZENÍ, podle kterého mu bylo povoleno již po dvou
letech znovu nastoupit do farmaceutických společností.

142. Další zajímavý pohled nabízí samotné financování Evropské lékové agentury
EMA. Její rozpočet pro rok 2021 činí 385,9 milionů EUR. NECELÝCH 86 %
tohoto rozpočtu přichází z poplatků, KTERÉ AGENTUŘE EMA ODVÁDĚJÍ
PRÁVĚ SAMOTNÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI. EMA si účtuje poplatky
za zpracování žádostí od společností, které chtějí uvést lék na trh. Účtuje také
poplatky za služby související s uváděním léčivých přípravků na trh v EU
v oblastech, jako je vědecké poradenství, inspekce a stanovení maximálních
limitů reziduí. EMA JE TEDY Z VELMI PODSTATNÉ ČÁSTI FINANCOVÁNA
Z PROSTŘEDKŮ FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU. Necelých 14 % je
příspěvkem Evropské unie, a méně jak 1 % je z ostatních zdrojů.
143. V roce 2021 se odhaduje, že NÁRODNÍM REGULAČNÍM AGENTURÁM pro
léčivé přípravky bude z rozpočtu agentury VYPLACENO SOUHRNNĚ kolem
134,0 milionů EUR. To je také docela slušný systém pro tzv. „národní motivaci
/ korupci“. Tady je rovnou výsledek:
144. Ve středu, 07. července 2021 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

xxxxxxx@sukl.cz
ljexxxva@sukl.cz
khruxxxva@sukl.cz
tdostxxxva@sukl.cz
mskraxxxova@sukl.cz
posta@sukl.cz
vr@clkcr.cz
z_mrozek@XXXXXXX.cz
viceprezident@clkcr.cz
adam.vojtech@mzcr.cz
vojtecha@psp.cz
vojtech@mzcr.cz
info@bis.cz
prezident@clkcr.cz
mzcr@mzcr.cz

TEXT:
Krásné dobré pracovní čtvrteční ráno Vám všem přeji,
v příloze Vám zasílám nejnovější PROHLÁŠENÍ expertní skupiny
Doctors for COVID Ethics, které předložila italská právnička Renate Holzeisen
v souvislosti se soudním řízením, které zpochybňuje povolení EU / EMA
používat (NEJEN) vakcínu mRNA společnosti Pfizer u dětí ve věku 12 let
a starších. Argumenty zde uvedené konkrétně odkazují na vakcínu Pfizer, ale
uvedené platí obdobně jak pro vakcínu mRNA Moderna a mnoho
z uvedeného platí také pro vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson
(Janssen) založené na adenovektorech.

Překlad jsem měl zpracovaný za cca 5 hodin, vyznačil jsem Vám žlutě
pasáže, které jsou VELMI DŮLEŽITÉ a VYŽADUJÍ BEZODKLADNOU AKCI.
K prostudování dokumentu budete potřebovat předpokládám pouze polovinu
času 2-3 hodiny.
VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI INFORMACÍ V TÉTO ZPRÁVĚ
UVEDENÝCH VÁS ZÍTŘEJŠÍM DNEM, tj. ČTVRTKEM 08.07.2021 00:01 hodin
ČINÍM PLNĚ A OSOBNĚ ODPOVĚDNÝMI ZA JAKÉKOLIV DALŠÍ
POKRAČOVÁNÍ V OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 SE VŠEMI TRESTNĚ
PRÁVNÍMI DŮSLEDKY.
Tato zpráva bude předána připravovanému mezinárodnímu
soudnímu tribunálu. Trestní oznámení v ČR, stejně tak jako další kroky
a informace směrem k veřejnosti jsou již v plném procesu a spustí se zcela
automaticky a nezávisle ve ČTVRTEK 08.07.2021 00:01 hodin.
Sekretariát ČLK prosím o přeposlání této informace MUDr. Kubkovi,
a Doc. MUDR. Mrozkovi. BIS a MZČR – prosím rozešlete tuto informaci
podle svých postupů pro řešení krizových situací. Informace v přiložené
zprávě jsou kritické povahy a je nutné NEPRODLENĚ zamezit škodám na
zdraví a lidských životech.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

145. V pátek, 09. července 2021 v 10:12 byl z emailové adresy:
Od:

xxxxxxx@sukl.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Kopie: mskraxxxova@sukl.cz
Vážený pane Pechu,
jménem paní ředitelky Mgr. Ireny Storové, MHA si Vám dovoluji poděkovat za
zaslání dokumentu „PROHLÁŠENÍ expertní skupiny Doctors for COVID Ethics“.
Rovněž jsme si vědomi, že byla Evropskému soudnímu dvoru (dále jen „SDEU“)
předložena žaloba podaná dne 5. března 2021 – Amort a další v. Komise (Věc
T-136/21), kde žalobce zastupuje advokátka R. Holzeisen. Uvedené žaloba se
však netýká SÚKL a nebudeme předjímat rozhodnutí SDEU.

Jednotlivá nesprávná a zavádějící tvrzení v předloženém dokumentu jsou pouze
spekulacemi autora, které nejsou dostatečně podloženy, případně jsou doloženy
nesprávnou interpretací dat. Jednotlivá tvrzení zpochybňující kvalitu, bezpečnost
a účinnost vakcín proti COVID-19 byla již na různých fórech vyvrácena.
Ústav respektuje rozhodnutí Evropské komise k registraci vakcín proti COVID19: Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax a COVID-19 Vaccine Jannsen.
S pozdravem

Mgr. XXXXXXXXXXX
vedoucí Oddělení podpory ředitelky

STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU
LÉČIV

Telefon: +420 272 XXX
XXX

bpexxxva@sukl.cz
www.sukl.cz

146. Ve čtvrtek, 15. července 2021 v 11:57 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

xxxxxxx@sukl.cz

Kopie: mskraxxxova@sukl.cz
TEXT:
Vážená paní Mgr. Xxxxxxxxx,
mnou Vám zaslané expertní prohlášení skupiny Doctors for COVID Ethics
je datováno dne 3.7.2021, pravda v prohlášení samotném datum není, ale na to,
že se jedná jen o několik dni staré prohlášení jsem upozorňoval v průvodním
e-mailu, a také jsem jej odzdrojoval – datum je vidět po rozkliknuti odkazu
na anglický originál.
Závěry rozhodně nemohou být vyvráceny. Informace uvedené v expertní
zprávě jsou natolik alarmující, že by bylo krajně nezodpovědné se touto
zprávou vážně nezabývat, stejně tak jako by bylo velmi lehkomyslné
a nezodpovědné čekat na to, až rozhodne někdo jiný. Předpokládám, že nejsme
papoušci, abychom papouškovali jen to, co nám dovolí či řekne Evropská komise,

a že v otázce veřejného zdraví musíme dodržovat principy předběžné opatrnosti,
vlastního úsudku a závěru, ač je sebevíc v rozporu s většinovým pokynem. Němci
své doby měli okřídlenou větu: “Nebojte se, nic se Vám nestane”. Věřím, že
nějaký pud sebezáchovy musíte mít i Vy na SUKLu, protože konec konců to bude
Vaše osobní odpovědnost. Nikoho nebude zajímat Evropská komise říkala /
nařídila. Nejsme malé děti.
Dovolím si upozornit, že expertní zpráva se jasně vymezuje vůči
flagrantním pochybením EMA a Pfizer, a čekat, jak rozhodne EMA bude
nadlouho, protože existuje střet zájmu a bude rozhodovat soud. Co když soud
rozhodně ve prospěch Doctors for COVID Ethics? V době, kdy soudy trhají na
cáry mimořádná opatření MZČR u nás, a svědomím toho, jak eticky se má
postupovat při zavádění / testování nových léků, bych svým laickým úsudkem
řekl, že jen Norimberský kodex je porušen ve všech 10 jeho bodech nemluvě
o Helsinské úmluvě.
Po veškerém prozkoumání a konzultacích s Prof. Bhakdim,
spoluautora námi předložené expertní zprávy, Vám zasílám odkaz na video
opatřené českými titulky, ve kterém osobně vysvětluje jeho obavy. Osobně to
považuji za obavy zcela oprávněné a na místě.
https://rumble.com/vjvcak-sucharit-bhakdi-vysvtlen-okovn-proti-covidu-nebertesi-druhou-dvku.html
Byl bych rád, pokud tomu budete věnovat svůj čas.
Přidávám poslední výzvu k okamžitému zastavení očkování. Neberte to
osobně, je to globální problém a každý pracujeme s informacemi, které máme
dostupné. Já osobně jsem přesvědčený, a to s ohledem na všechny
informace kterými osobně disponuji, že se očkováni musí okamžitě zastavit.
Prověřte prosím u Vás velmi zodpovědně vše to, o čem Prof. Bhakdi
hovoří, pokud byste chtěli vznést doplňující dotazy, komunikaci samozřejmě
rád zprostředkuji.
Děkuji předem,
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
147. Další reakce od SÚKL již k dnešnímu dni nedorazila. Jak je vidět, jedná se
o neskutečné paušalizování, žádná ochota se tím zabývat či něco prověřovat.
Jenom poslouchat budeme co nám EMA a Evropská komise řekne. Přemýšlet
u toho asi moc nebudeme.

148. V rozhodující fázi před testováním a schválením vakcín proti koronaviru byla
v listopadu 2020 jmenována nová ředitelka Emer Cookeová. K jejímu
jmenování se vyjádřil rakouský člen Národní rady Gerald Hauser takto:
„A když se podíváte na životopis paní Dr. Emer Cookeové, a opravdu Vám
mohu doporučit, abyste se na něj podívali, od roku 1985 ZASTÁVALA,
A JEŠTĚ ZASTÁVÁ RŮZNÉ POZICE V ODVĚTVÍ FARMACIE. Zajímavé je
také to, že byla od roku 1991 do roku 1998 členkou představenstva EFPIA.
A víte, co je EFPIA? EFPIA JE LOBBISTICKÁ ORGANIZACE NEJVĚTŠÍCH
EVROPSKÝCH FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ. A víte, že tahle paní
už 8 LET LOBBOVALA PRO TZV. BIG 30, VELIKÁNŮ EVROPSKÉHO
FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU? A víte, kdo byl jejím objednavatelem?
Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Johnson & Johnson atd. Takže paní Dr. Emer
Cookeová, která byla v polovině listopadu 2020 jmenována do
představenstva EMA pracovala celý život ve farmaceutickém průmyslu.
Vykonávala vedoucí pozici v oblasti lobby pro farmaceutický průmysl,
a NYNÍ JE ZODPOVĚDNÁ ZA SCHVALOVÁNÍ A ZA KONTROLU i ÚČINNOST
VAKCÍN.“
149. DALŠÍ ZÁVAŽNÁ FAKTA ukazují, že si zřejmě paní Cookeová ve své pozici
šéfky EMA něco popletla a působí nadále jako lobbyistka farmacie. Když
americký prezident důrazně požadoval UVOLNĚNÍ PATENTŮ NA
KORONAVIROVÉ VAKCÍNY, které zajišťují jen určitým farmaceutickým firmám
miliardové tržby, paní Cookeová ihned ZASÁHLA NA OCHRANU TĚCHTO
FARMACEUTICKÝCH FIREM. Šéfka EMA byla proti uvolnění patentů na
vakcíny. V diskuzi o možnosti uvolnění patentů na koronavirové vakcíny se šéfka
EMA, Emer Cookeová vyslovila proti této myšlence. Zatímco šéfka EMA
CHRÁNILA PATENTY FARMACEUTICKÝCH FIREM, vyšlo najevo, že tyto
společnosti již nyní mají miliardové zisky.
150. Naprosto bez povšimnutí médií a veřejnosti zůstává fakt, že vývoj vakcín byl
financován z veřejných prostředků významné části světových států v rámci tzv.
EU PLEDGE KONFERENCE. Prezidentka EU VYBRALA NA VÝVOJ
VAKCÍNY CCA 7,4 mld. EUR!!! Proč má neskrývavou radost, že to je v přepočtu
více jak 8 mld. USD je nám jako u prezidentky EU opravdu záhadou.
Jednoduchou a logickou otázkou tedy je, proč by měly mít farmaceutické firmy
nějaké patenty, a proč by nyní měly chtít zvyšovat ceny očkovacích látek. Celý
postup a uzavřené smlouvy s farmaceutickými společnostmi, KTERÉ UNIKLY
NA VEŘEJNOST, JEN ZVYŠUJÍ OBAVY o skutečném účelu očkovacích látek,
protože takový postup je naprosto nelogický, neetický a je to celé i mimo běžný
rámec standardního obchodního vyjednávání. Zdá se, že na nemalé prostředky
dotované jednotlivými státy se jaksi zapomnělo, a farmaceutické firmy se nyní
předhánějí ve vykazování NEUVĚŘITELNÝCH TRŽEB, a o to ještě daleko více
POHÁDKOVĚJŠÍCH ZISKŮ. Zatím pro všechny zúčastněné bez jakéhokoli
rizika a bez odpovědnosti.

151. Nápadné bylo také prohlášení ředitelky Cookeové BĚHEM TESTOVACÍHO
PROCESU, který zkoumal vakcínu BionTech/Pfizer pro děti. Již uprostřed
testovací fáze SI DOVOLILA SLÍBIT, že ke schválení dojde. Šéfka EMA, Emer
Cookeová stanovila za cíl červen, ale schválení by prý mohlo přijít o něco rychleji.
152. Ředitelka Cookeová učinila dokonce následující oznámení: „POKUSÍME SE TO
URYCHLIT DO KONCE KVĚTNA.“ Další schválení vakcíny znovu přinese
miliardové zisky farmaceutickým společnostem. Nepůsobí to náhodou tak, že
JSOU SPÍŠE PODPOROVÁNY ZÁJMY FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
NEŽ ZDRAVÍ EVROPSKÝCH OBČANŮ? Evropská komise, která se při
schvalování koronavirových vakcín spoléhá na doporučení agentury EMA,
uvedla v oficiálním tiskovém prohlášení „Otázky a odpovědi týkající se
schvalovacího procesu“, že EMA JE NEZÁVISLÁ NA POLITICKÝCH
STRANÁCH. To je v podstatě možné, ale není snad rozhodujícím předpokladem
a v zájmu evropské populace, aby taková instituce byla především NEZÁVISLÁ
NA FARMACEUTICKÉ LOBBY?
153. Pokud jde o ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ VAKCÍNOU, uvádí Evropská
komise ve stejné tiskové zprávě: „Všechny státy EU se společně rozhodly
vydat se cestou celoevropského podmíněného rozhodnutí o registraci
vakcíny.“ Tato podmíněná registrace vyžaduje schválení a průběžné
monitorování ze strany agentury EMA. „V rámci povoleného schválení EU
o marketingu zodpovídá držitel registrace, tj. farmaceutická společnost,
která látku vyrábí.“ Co však většině populace není známé: „Farmaceutické
společnosti se PRO PŘÍPAD ROZSÁHLÉHO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
VAKCÍNAMI NEBO PLOŠNÉHO UMÍRÁNÍ NA OČKOVÁNÍ POJISTILY JIŽ
PŘEDTÍM VE SMLOUVÁCH S EVROPSKOU KOMISÍ. Společnost AstraZeneca
přijala preventivní opatření pro případ, že by ji lidé s poškozením vakcínou
žalovali o náhradu škody.
154. V původně tajné smlouvě mezi EU a výrobcem vakcín stojí černé na bílém, že
EU SLIBUJE UHRADIT SPOLEČNOSTI ASTRAZENECA VEŠKERÉ NÁROKY
NA NÁHRADU ŠKODY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ
ZASTOUPENÍ. Smlouvy se společnostmi Pfizer a Moderna byly také tajné, ale
dostaly se nyní na veřejnost. I tyto smlouvy ukazují, že ani Pfizer, ani Moderna
NEMUSÍ DÁVAT ZÁRUKU ÚČINNOSTI, A ANI NEJSOU ZODPOVĚDNÉ ZA
ŠKODY ZPŮSOBENÉ NARYCHLO VYVINUTÝMI, NA LIDECH ANI
ZVÍŘATECH DOSTATEČNĚ NETESTOVANÝMI OČKOVACÍMI LÁTKAMI.
155. Navíc MANŽEL PREZIDENTKY EU (Ursuly von der Leyen) pan Heiko von der
Leyen je LÉKAŘSKÝM ŘEDITELEM nově založené BIOTECHNOLOGICKÉ
společnosti Orgenesis, která pracuje na „uvolnění potenciálu BUNĚČNÉ
A GENOVÉ TERAPIE“. 18.05.2020 společnost Orgenesis oznámila, že spouští
buněčnou vakcinační platformu zaměřenou na SARS-CoV-2.

156. Farmaceutické společnosti JSOU SICE ZODPOVĚDNÉ ZA VZNIKLÉ ŠKODY,
ale ty jim HRADÍ V PLNÉ VÝŠI JEDNOTLIVÉ ČLENSKÉ STÁTY. Takže
případnou škodu nehradí farmaceutická firma, ale naopak my sami jako daňoví
poplatníci. Veškeré náklady spojené s kompenzací za zdravotní poškození,
úmrtí nebo trvalé následky, HRADÍ OBYVATELÉ EVROPSKÉ UNIE ZE
SVÝCH DANÍ.
157. ZATÍMCO VEŘEJNOST JE na základě testů a doporučení od EMA KLAMÁNA,
že očkovací látka je bezpečná, KRYJE EVROPSKÁ UNIE JEJÍ VAZBY NA
FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL. Evropská komise má pravomoc podmíněné
schválení očkovacích látek KDYKOLI ODVOLAT. Namísto toho pokračuje
v argumentaci ve prospěch každého DALŠÍHO SCHVÁLENÍ VAKCÍN PRO
STÁLE NIŽŠÍ VĚKOVOU KATEGORII na základě provedených hodnocení
agenturou EMA a KLADE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA POŠKOZENÍ A ÚMRTÍ NA
BEDRA VŠECH EVROPANŮ.
158. Ve středu, 11. srpna 2021 ve 12:15 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro: v_horejsi@XXXXXXX.cz (plus ostatním koordinátorům v předchozí
komunikaci dle bodu 36)
snih@XXXXXXXXXX.org – přidán do komunikace prof. Hořejším
TEXT:
Dobrý den,
zasílám Vám pro informaci a důrazně doporučuji shlédnout prohlášení Dr.
Zelenka autora Zelenko protokolu proti onemocnění COVID-19.
Nebude dlouho trvat a projednávat se to bude opravdu před soudy.
https://www.bitchute.com/video/WsvhxBD4k1uZ/
Pokud někdo neumíte anglicky, dejte vědět. Zařídím titulky nebo simultánní
překlad.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org

159. Odeslal jsem odkaz na video, kde LÉKAŘ PREZIDENTA DONALDA TRUMPA
Dr. Vladimir Zelenko svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajících otázku
mRNA „vakcín“.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Dr. Vladimir Zelenko je lékař, který doporučil prezidentovi Trumpovi užívat
Hydroxychlorochin
Sestrojil léčebný Zelenko protokol: dosáhl 99 % přežití vysoce rizikových
pacientů s onemocněním Covid-19
Nominace na Prezidentskou medaili svobody
Nominace na Nobelovu cenu
Publikováno v nejlepších recenzovaných časopisech se světově
uznávanými lékaři
Poskytuje rady personálu Bílého domu, několika vládám, nemocnicím,
lékařům, veřejným činitelům
Uznávaný rodinný lékař s více než 20letou praxí.
Jeho tým úspěšně přímo vyléčil přes 6.000 pacientů, vycvičil stovky lékařů,
kteří nyní učí své studenty. Jako celá skupina dohromady úspěšně vyléčili
protokolem Dr. Zelenka miliony pacientů.
Prezident Trump byl jeho pacientem.
Rudy Giuliani byl jeho pacientem.
Pan Litzman – Izraelský ministr zdravotnictví byl jeho pacientem,
prezidenta Brazílie Bolsonara.
Říká, „…jediným důvodem, proč byste chtěli léčit dítě (vakcínami CV19),
je to, že věříte v rituál – obětování dítěte.“
Kdykoliv vyhodnocujete jakýkoliv lék, musíte se na něj podívat ze tří
perspektiv. Je bezpečný? Funguje? A potřebujete ho? Jen protože jej
máme k dispozici, neznamená to, že ho musíte použít. Musí tam být
lékařská nezbytnost... musí být pro takový lék potřeba.
Statistika CDC pro děti do věku 18 let, které jsou zdravé, míra přežití pro
ně je 99,998 % bez jakékoli léčby.
Cituje Dr. Yeadona: chřipkový virus je pro děti nebezpečnější než covid19, odhadl, že sto dětí na milion zemře na očkování. Myslí si, že ten počet
bude výrazně vyšší.

•

Dvě nejvíce proočkované země na světě je Izrael, kde je 85 % proočkovanost,
a ostrovní národ v Indickém oceánu jménem Seychely, kde je proočkovanost také
nad 80 %. Obě země zažívají vypuknutí varianty Delta. Pokud naočkujete většinu
své populace, proč tam stále máte případy onemocnění? Proč byste vůbec
podávali třetí dávku toho stejného, co nefungovalo v prvních dvou případech?

•

Existují tři úrovně bezpečnosti vakcín. Jedna je akutní, druhá subakutní
a třetí je dlouhodobá.

•

Akutní sám definuje od chvíle podání injekce po další tři měsíce. Hlavní riziko
injekce jsou krevní sraženiny, tak jak řekl dr. Yeadon. Podle institutu Salk, když
člověk dostane injekci těchto tzv. „vakcín”, tělo se stane továrnou na výrobu spike
proteinu, tvořící miliardy spike proteinů, které se přesouvají do vnitřní stěny
Vašich krevních cév. Jak krevní buňky skrze ně protékají, poškodí se a způsobí
sraženiny. Pokud se to stane v srdci, jde o infarkt, pokud v mozku, tak jde
o mrtvici.

•

Vidíme, že hlavní příčina úmrtí z krátkodobého hlediska je na krevní sraženiny,
a většina z toho se děje v prvních třech nebo čtyřech dnech. 40 % se děje
v prvních třech dní po podání této jedovaté zabijácké injekce.

•

Další problém je, že způsobuje zánět srdečního svalu u mladistvých.

•

A třetí problém, který je nejvíce znepokojující, je ten, že podle článku New
England Journal of Medicine – podle předběžných dat – míra potratů v prvním
trimestru po očkování se zvyšuje z 10 % na 80 %.

•

Ve zvířecích studiích, které provedli s těmito vakcínami, se ukázalo, že všechna
zvířata reagovala dobře v produkci protilátek. Když ale zvířata byla znovu
vystavena viru, proti kterému byla očkována, velký počet z nich zemřel. Po
prošetření zjistili, že jejich imunitní systém je zabil. Říká se tomu protilátkově
závislé zesílení (ADE) nebo také patogenní priming, či paradoxní imunitní
zesílení. Ale jde o to, že spousta těch zvířat zemřela. Tyto studie nebyly na lidech
provedeny.

•

CEO Pfizeru řekl, že Izrael je největší laboratoří na světě.

•

Luc Montagnier, který získal Nobelovu cenu za medicínu za objev HIV, řekl, že
tohle je největší riziko pro lidstvo a největší riziko genocidy v historii lidstva.

•

Třetí úrovní jsou dlouhodobé důsledky. Existují jasné důkazy, že ovlivňuje
plodnost. Poškozuje funkci vaječníků. A snižuje počet spermií. Rozhodně zvyšuje
množství autoimunitních onemocnění. Kdo ví, jak to v průběhu času sníží věk
dožití? A minulý týden vyšla stať ukazující, že zvyšuje riziko rakoviny.

•

Vlastně to řeknu takto. Současná izraelská vláda se podle mě chová jak Josef
Mengele. Izraelská vláda dovolila experimentování na vlastních lidech.

•

Každý den mi chodí výhružky smrtí, riskuji svůj život, svoji kariéru, svůj finanční
život, svoji reputaci, téměř svoji rodinu... vše, jen tím, že tady sedím a říkám Vám
to, co říkám.

•

Není žádná potřeba po této vakcíně. Ve skutečnosti není potřebná pro nikoho,
a vysvětlím to. Někdo, kdo už prodělal Covid a má protilátky, tj přirozeně
vytvořenou imunitu, tak má mnohonásobně lepší imunitu, než uměle vytvořenou
imunitu skrze vakcínu.

•

Tyto informace jsem přímo předal bývalému premiérovi Benjaminovi
Netanjahuovi v dubnu 2020. Také jsem informoval každého člena vašeho
ministerstva zdravotnictví.

•

Pokud by všichni na planetě dostali covid, a nebyli by léčeni, úmrtnost po celém
světě by byla méně než polovinu procenta. Neobhajuji to... to by zemřelo hodně
lidí, konkrétně 35 milionů. Nicméně... pokud bychom se řídili radami některých
„globálních lídrů”, tak jak Bill Gates loni řekl, že 7 miliard lidí musí být očkovaných,
úmrtnost by byla více jak 2 miliardy lidí. Tak se probuďte. Tohle je třetí světová
válka. Tohle je na úrovni trestného činu a zlovůle, kterou jsme ještě nezažili...

•

A ano... vaše ministerstvo zdravotnictví vám lže. Vaše statistiky jsou naprosto
zkreslené. Chcete vidět něco skutečného? Existuje web www.WorldMeters.info
Vyhledejte si tam Izrael a uvidíte, že 20. prosince došlo k obrovskému nárůstu v
křivce úmrtí v Izraeli. Víte, co se 20. prosince stalo v Izraeli? Začalo se plošně
očkovat.

•

Neexistuje žádné opodstatnění, aby se používala tato jedovatá smrtící injekce.
Pokud nechcete obětovávat a snížit počet lidí.

160. Ve středu, 11. srpna 2021 v 13:27 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Ja vam zase DURAZNE DOPORUCUJI, abyste mi uz zadne nesmysly
neposilal.
VH
161. Ve středu, 11. srpna 2021 ve 18:17 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

TEXT:

Pane prof. Hořejší,
nevím co nesmyslného vnímáte na prohlášení uznávaného lékaře. Jaký na to
máte klíč, rozeznat co je nesmysl, a co není. Mimochodem, Dr. Zelenko na rozdíl
od Vás jako neklinického pracovníka léčil tisíce lidí s onemocněním na Covid.
Toho jen velmi těžko trumfnete. Myslím, že Váš počet vyléčených se bude limitně
blížit nule.
Jste veřejnou osobou vyjadřující se k očkování, tudíž informace, které se k
tématu vztahují Vám důrazně doporučuji analyzovat a řešit. Chápu, že o některé
informace nemáte zájem, na druhou stranu tím však vrháte další pochybnosti
nekompetentnosti v tom smyslu, abyste takové záležitosti osobně a odborně
řešil.
Vaše paušalizování nemá naprosto žádnou váhu ani smysl. Zatím jsem se
nepřesvědčil o tom, že byste měl prioritně obavy o ochranu zdraví naší
společnosti. Žádné Vaše vyjádření tomu bohužel nenapovídá. Spíše naopak.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
162. Ve středu, 11. srpna 2021 v 13:27 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Mily pane,
ja hlasam jen nazory, ktere jsou v souladu s nazory vsech prednich svetovych
autorit (coz nejaky pan Zelenko rozhodne neni) a relevantnich instituci (CDC,
EMA, RKI...).
Vy si opravdu myslite, ze se budu ridit vasimi "duraznymi doporucenimi"?
Nic mi neposilejte, nema to smysl... Vse mazu. Jsou to same nesmysly...
VH

163. Ve středu, 11. srpna 2021 ve 21:00 byl z emailové adresy:
Od:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

Pro:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

TEXT:
Milý pane prof. Hořejší,
děkuji Vám za Vaše potvrzení. Já jsem si bláhově myslel, že medicína je o tom,
co se skutečně děje, a že u toho člověk musí sám přemýšlet, mít se na
pozoru, a hlavně mít osobní odpovědnost a přesvědčení za to, co říká. Nevím, co
Vám osobně mám napsat na to, že říkáte jen to, co říkají oficiální instituce. Takto
se má dělat věda? Nemyslím si.
Jedno vím celkem stoprocentně. Žádný soud tímto tvrzením neuspokojíte. Za
žádnou z těchto institucí, za kterou se teď bez rozmyslu stavíte, se jednoduše
neschováte.
Osobně bych si moc přál, abyste měl pravdu Vy. Na to si můžete klidně vsadit.
Problémem ale je fakt, že ačkoli já jsem ochoten naslouchat jak Vám, tak
názorům z druhého břehu, tak z Vaší strany nezaznělo nic, co by
nějakým zásadním způsobem logicky přesvědčilo mě, že to jsou právě oni –
ti druzí, kteří se mýlí. Vnímám to díky Vám, přesně naopak.
Důrazně Vám doporučuji, abyste své postupy přehodnotil, existují vážné indicie
k tomu, aby se očkování okamžitě zastavilo.
Nemusím Vám vysvětlovat, že 86 % finančních prostředků se kterými EMA
nakládá plyne z poplatků farmaceutických společností. Nemusím Vám
vysvětlovat, že WHO, CDC stejně tak jako GAVI a CEPI páchne po penězích
stejného filantropa, který má očkování jako výnosný byznys bez rizika. Stejně tak
jako farmaceutické společnosti nemají odpovědnost a vlády se opírají lokálně
jen o rozhodnutí Vás – vědců.
Takže se nám ten kruh trochu uzavírá, a jako několik zodpovědných osob
zůstává pár profesorů, odborníků a vědců, s plnou odpovědností za to, že hlásali
jen názory, které byly v souladu s názory všech předních světových autorit.
Člověk by řekl, že takový přístup se nakonec nemusí lidem bez vlastního názoru
a úsudku – vůbec vyplatit.

Ano souhlasím s Vámi, Váš postoj k řešení problémů nedává smysl, nebudu Vám
nic posílat a budu komunikovat již jen přímo s koordinátory očkováni. Konec
konců, do této komunikace jste se díky nim dostal zřejmě nedopatřením. Stejně
tak jako na obrazovky.
Děkuji za Váš čas i ochotu reagovat. Hezký večer.
Radek PECH
mobil: XXXXXXXXX
http://kulovy-blesk.cz
http://lightning-bolt.org
164. Ve středu, 11. srpna 2021 v 21:14 byl z emailové adresy:
Od:

v_horejsi@XXXXXXX.cz

Pro:

radek.pech@XXXXXXXXX.com

TEXT:
Moje ochota reagovat ted definitivne skoncila. Jste, jak se rika, ve vsem "vedle
jako jedle".
Nikdy jste mi neodpovedel, co jste vlastne zac - jake mate vzdelani a zamestnani.
Z toho, jakym nesmyslum verite (napr. "magnetizace"), je zrejme, ze vzdelani
mate zcela nedostatecne - ja potom tezko pochopitelne, ze si troufate poucovat
odborniky.
Ale - delejte si, co chcete, ja uz vas ted budu jen okamzite mazat a nikdy vam uz
neodpovim. Nema to zadny smysl, je to jen ztrata casu. Zijete ve svete
fantasknich iluzi a je mi vas lito...
Zdravi
V. Horejsi
165. V souvislosti s tímto trestním oznámením považujeme za NEZBYTNÉ, aby
orgány činné v trestním řízení učinily potřebné kroky k objasnění, zda popsaným
jednáním SKUTEČNĚ NEDOŠLO A NEDOCHÁZÍ ke spáchání shora nebo i níže
uvedených, příp. (i) jiných trestných činů.

§ 140 Vražda
•

Každé úmrtí od 01.01.2020 musí být prošetřeno.

•

Zejména to platí pro každé úmrtí v domovech důchodců, Alzheimer
centrech, LDN, pečovatelských domech, charitách apod. zejména
s ohledem na plošné testování, očkování – pracovníci těchto služeb musí
mít možnost sdělit státnímu zástupci, vyšetřovateli individuálně a v zápisu
pro ostatní anonymně, jaké informace k danému tématu osobně mají.

•

Ve světě běží dokonce kauzy, kdy na místo léčby byly použity látky, které
se používají k euthanasii (Francie, Irsko, Anglie). Používání těchto látek
a srovnání jejich běžné roční spotřeby by mělo proběhnout i u nás.

•

Jakékoli úmrtí u očkovaných proti COVID-19 musí být prioritně zkoumáno
jako možná příčinná souvislost s očkováním. Jedná se o GMO látku
a vědci upozorňují na možnost úmrtí u těchto lidí v relaci 1–3 let. Nesmíme
zapomenout na jednu velmi podstatnou eventualitu. Čím dříve dojdeme
k poznání toho, že se možná stala chyba, tím dříve začneme situaci řešit,
a tím dříve a daleko efektivně jsme schopni pomoci očkovaným.

•

Jakékoli váhání, nebo ignorance možných závažných dopadů očkování
experimentální látkou bude jen zvyšovat škody, zdravotní poškození
a počty zemřelých.

§ 145 Těžké ublížení na zdraví
•

Pokud v souvislosti s očkováním proti COVID-19, sezónní chřipce došlo
k těžkému ublížení na zdraví, zejména s trvalými následky, je potřeba tyto
důsledky očkování velmi důkladně vyhodnotit a postarat se o zraněné.

•

Některé dopady na zdraví se opravdu mohou projevit až s několikaletým
zpožděním. Je potřeba zajistit monitorování zdravotního stavu
a pravidelné kontroly krve. Z toho vyplývá spousta dalších omezení
například nakládání s krví očkovaných. Jak je po očkování krev ovlivněna
lze shlédnout např. v tomto videu.

•

V této souvislosti bychom chtěli zejména upozornit na bezprecedentně
vysoký počet vedlejších účinků vakcín, včetně úmrtí, které jsou evidovány
v monitorovacích systémech nežádoucích účinků VAERS nebo
EudraVigilance, kde například počty úmrtí v systému VAERS dosáhly za
prvních 7 měsíců hodnot vyšších než za celou třicetiletou dobu sledování
nežádoucích účinků u všech vakcín dohromady. Tento fakt byl
konstatován rovněž v reportáži televizní stanice FOX News, již před
několika měsíci.

•

Zejména znepokojivé jsou údaje o počtech myokarditidy a perikarditidy
vyskytující se převážně u mladých mužů, stejně tak jako možný
mechanismus tvorby krevních sraženin, možné dopady na neplodnost,
toxicitu a další aspekty, na které upozorňuje expertní skupina Lékaři pro
etiku Covidu.

•

České regulatorní orgány naprosto selhaly ve své povinnosti obezřetného
přístupu k rizikům léčiv v tomto případě vakcín proti Covid-19 a odvolávají
se pouze na rozhodnutí EMA, jako kdyby ony samy nebyly povinny v první
řadě dbát na bezpečnost těchto léčiv. Přičemž EMA jako organizace je
proslulá konflikty zájmů, dnes mimo jiné v osobě ředitelky Emer Cooke,
která dříve pracovala v představenstvu farmaceutické lobbistické skupiny,

ale i díky historii již schválených škodlivých léčiv, za všechny jmenujme
alespoň skandál Pandermix. Přístup našich regulatorních orgánů se
nezměnil ani po těchto hrozivých číslech a nezbývá než se domnívat, že
došlo k ovládnutí regulatorních úřadů velkými farmaceutickými firmami,
které má za následek, dle dostupných dat, velmi závažné poškození
zdraví již vysokého počtu lidí.
•

Kromě výše uvedených rizik se u velké části očkovaných osob vyskytuje
magnetismus. Bylo by krátkozraké si myslet, že magnetismus způsobený
očkováním nevyústí v průběhu času v těžké ublížení na zdraví. Podle
Lucemburské studie, magnetismus u lidí každým dnem zesiluje. To, co se
jeví jako „nevinná vtipná komplikace“, které se možná teď někdo jen
zasměje, se může v průběhu času proměnit v noční můru u takto
poškozených osob. Není na nás zjišťovat, proč tomu tak je, toto musí
zodpovědět výrobci. Seznamte se se závěry již provedené Lucemburské
studie:
o Bylo zjištěno, že očkovaní jedinci vydávají elektromagnetické pole,
a že čím dříve byli jednotlivci očkováni, tím silnější pole vydávali.
Tento pocit a hodnocení, což je čistě hmatový zážitek při použití
magnetu na rameni a jeho odstranění, by měl být ověřen mnohem
přesněji s mnohem přesnějším vybavením.
o Bylo nesmírně obtížné najít jednotlivce, kteří by byli ochotni to na
sobě zkoušet, je to extrémně dezorientující experiment.
o Jednotlivci se o experiment zajímají ze zvědavosti a poté, když vidí,
že magnet přilne k jejich pokožce, zpočátku mají pochybnosti, pak
náhle zchladnou. Někteří z nich jsou dokonce extrémně nervózní,
či dokonce úplně šokovaní.
o Lidé si upřímně kladou otázku, jak je možné, že se magnet může
přichytit na kůži tak snadno, jako když se přilepí na kov.
o Žádají o vysvětlení a vyšetřovatel je ujišťuje, že musí existovat
nějaké vysvětlení. Jsou posláni zpět k lékaři, který jim doporučil
očkování.
o Jedna dáma se dokonce rozplakala a řekla, že nechtěla být
očkována, ale byla nucena, protože její zaměstnavatel řekl, že
musí, protože pracuje v kontaktu se zákazníky.
o Při rozhovorech vyšlo najevo, že se lidé ani neočkují z lékařského
nebo zdravotního hlediska. Důvody pro očkování tkví z důvěry
ve veřejné instituce, média, přesvědčení o správnosti očkovat se
nebo strachu z nemoci, ale velmi často jen v naději na návrat do
normálního života a možnost opět znovu svobodně cestovat.

o Během povídání lidé jasně vyjadřují své zděšení poté, co říkají, že
jsou braní jako rukojmí. Mnoho lidí uznává, že tato injekce není
konsensuální, a že v žádném případě neměli dostatek času
a informací, aby dostali racionální vysvětlení, a tato jim byla
poskytována většinou jen z hlediska výhod a nikoli rizik. Po reflexi
a diskusi pak tento akt popisují jako: „omyl, šílenství, výpadek,
řešení nebo dokonce vydírání".
o Tyto přesné termíny byly často používány. I zde by mělo být
provedeno psychosociální vyšetřování skutečných motivací, co
vedlo očkované jedince k souhlasu s injekcí. V ideálním případě by
všechny konverzace o očkovaní měli být zaznamenány a natočeny
na video pro další analýzu.
o Průzkum je zastaven z důvodu svědomí a morálky, protože
vyšetřovatel není schopen vyrovnat se s bezmocností lidí, jejichž
tváře zkameněly, když si uvědomili, že jim byla injekčně podána
látka, o které vlastně vůbec nic nevědí.
o Vyšetřovatel, který v minulosti studoval techniky řízení
a psychosociologii, říká, že je mu to velmi nepříjemné, když se ptají,
co se s nimi děje. Lidé jsou pobledlí, často zcela bílými, nervózní,
přiloží si ruku na čelo nebo si zkříží ruce na prsou, a sevřou spodní
ret. Někteří se hodně potí na rukou, je to vidět, když si je utírají
o boky nebo o stehna. Tyto účinky a výrazy se obvykle vyskytují ve
stavech úzkosti, extrémního stresu nebo opravdu měřitelného
napětí. U respondentů tyto nekontrolované fyzické projevy svědčí
o hloubce malátnosti, když si později uvědomí, že možná udělali
něco nenapravitelného. Akt očkování je zdá se prozatím nevratný.
o Na otázku, zda je pravda, že lidé mají elektromagnetický efekt poté,
co měli alespoň jednu dávku očkování, je odpověď kladná, a ano,
skutečně se jednotlivci stávají elektromagnetickými po první dávce
minimálně v oblasti podané injekce.
o Na otázku, co se injekčně aplikuje jednotlivcům, a co způsobuje
tento účinek, odpovídáme, že to jsou vláda a orgány veřejné správy
odpovědné za všeobecné zdraví všech Lucemburčanů.
o Lidé i u nás v ČR budou potřebovat co nejrychleji začít řešit tuto
problematiku a mělo by to zohlednit plány státní správy, protože se
právě snaží pro-očkovat naprosto celou populaci.
o Zde nebudeme řešit odpovědnost jednotlivé strany, ale je jisté, že
pokud do složení očkovací látky vstoupily paramagnetické
nanočástice (nanonosiče nebo magnetické částice) z těchto
takzvaných vakcín je to zcela jistá sázka na to, že o tom velmi rychle
uslyšíme a bude to bezprecedentní zdravotní katastrofa.

o Nyní je odpovědností toxikologů a farmakologů, výrobců a státní
správy objevit původ a příčiny těchto zatím "atraktivních" účinků na
očkované subjekty a je odpovědností garantů zdraví občanů této
země velmi rychle požadovat přesné a skutečné složení těchto
takzvaných vakcín.

§ 149 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
•

Neexistuje žádný důkaz asymptomatického přenosu, na kterém jsou
veškerá vládní opatření přijímána a prováděna opatření. Podle našich
informací, čínští vědci za toto prohlášení, které se ukázalo nepravdivé, byli
propuštěni z práce.

•

Naše vláda a státní správa neprovedla dostatečné testy, kterými by se
sama přesvědčila před opakovaným zaváděním různých omezení,
restrikcí a požadavků týkající se třeba nošení roušek, respirátorů,
povinného testování, zda skutečně k asymptomatickému přenosu
dochází.

•

Dlouhodobé nošení roušek a respirátorů považujeme za mučení
a nelidské zacházení. Je úplně jedno, jestli si na toto část obyvatelstva
nějakým způsobem zvykla, ale s ohledem na zcela jasnou a logickou
a ekonomickou stránku věci, se přikláníme ke stanovisku, že taková
opatření by měla být po vzoru Švédska výhradně jen doporučována, nikoli
nařizována.

•

Do stejné kategorie spadá vymáhání povinnosti nošení roušek, napadání
občanů ať státní policií, městskou policií, úředníky státní správy,
prodavači, řidiči, revizory, průvodčími a dalšími pro spáchání údajných
přestupků. Některé incidenty a napadnutí občanů, kteří nesouhlasili ze
zdravotních a psychických důvodů nosit roušky nebo respirátory, jsou již
zcela jasně za hranicí trestní odpovědnosti a všichni zakročující včetně
starostů, ředitelů a učitelů na školách musí nést plnou odpovědnost za
vymáhání nezákonných a nemorálních požadavků.

§ 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
•

Stát naprosto selhal v kontrole očkovacích látek, testovacích nosních
tyčinek pro PCR nebo antigenní testy, roušek a respirátorů, které na jedné
straně jsou zřejmě kontaminované různými látkami, nanočásticemi,
grafenovými vlákny, chemikáliemi a na druhé straně jsou naprosto
nevhodné pro jakoukoli ochranu, pro kterou byly vyžadovány. Detaily
k tomuto tématu budou zveřejněny v dalších částech tohoto trestního
oznámení, které bude podle ohlášení průběžně doplňováno.

•

Stejně tak nabývá na své podstatě kontrolovat naprosto veškeré potraviny,
vodu, a další produkty, včetně vzduchu, který dýcháme. Lidé hlásí
magnetické částice, morgelony, grafenové vlákna apod. Někteří se ozývají
jako magnetičtí bez toho, aby byli očkováni. Ti, co jsou magnetičtí díky
očkování, tam je jasný start magnetismu v místě podání očkovací látky.

§ 159 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
•

Jakákoli žena, nastávající maminka, která v souvislosti s očkováním
potratila, a zde je potřeba velmi důkladně prošetřit veškeré okolnosti této
velmi smutné a nepříjemné události, a je také potřeba učinit spoustu
dalších vyšetření s ohledem na schopnost a možnost reprodukce – musí
vědět, jestli za to mohlo očkování nebo něco jiného. Stejně tak musí znát
jasnou odpověď, jaké vyhlídky a předpoklady po očkování má s ohledem
na reprodukci.

•

Mohlo by se zdát, že po podepsání informovaného souhlasu je chyba
a odpovědnost na těhotné ženě. Není tomu tak. Zodpovědnost nesou
propagátoři očkování, lidé a instituce či organizace nebo média, kteří
cenzurují informace a podporují slepě propagandistické informace.
Informovaný souhlas ani v jednom jediném případě nemohl být úplný,
přesný a plně informovaný. Očkovaní byli většinou k očkování přinuceni
ze strachu, z obav o ztrátu zaměstnání, z obav o ztrátu cestování, a ztráty
dalších zcela běžných aktivit a činností.

§ 167 Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
•

Veřejnost musí vědět a být informována o tom, zda se její genetický
materiál získaný při testování nedostal do databází státní správy, či
zahraničních vědců, či zda a jak s ním bylo nakládáno.

•

Pokud vezmeme v úvahu, že PCR testy jsou naprosto nevhodné pro
detekci infekční nemoci, je logické se ptát na důvody tak významného
a rozsáhlého testování. Jednou záležitostí budou ekonomické důvody,
další budou kontaminace a možné vytváření tzv. „POZITIVNÍCH
PŘÍPADŮ“, které jsou motorem veškerých omezení, a nařízení. Dalším
možným motivem mohou být rozsáhlé databáze genetického materiálu, ať
již k výzkumným účelům, tak k účelům, které nám technologicky mohou
být zatím zcela neznámé.

§ 171 Omezování osobní svobody
•

Nejsme přesvědčeni o tom, že s ohledem na výše popsané bylo nutné
omezovat pohyb osob, místně, časově – karantény, sociální distancing
stejně tak jako omezování svobody s ohledem na nezákonná zatčení,
zakazování shromažďování, potlačování demonstrací apod.

•

Státní správa musí prošetřit každý jednotlivý případ takového počínání a
kompenzovat jakoukoli škodu či újmu takovým omezením způsobenou.

§ 175 Vydírání
•

Státní správa, zaměstnavatelé, školská a zdravotnická zařízení a další
organizace např. hromadné přepravy, nákupní centra, sportovní centra
NEMOHOU a je to NEMORÁLNÍ a NEZÁKONNÉ vydírat své občany,
zaměstnance, klienty a požadovat po nich očkování experimentální látkou.

•

Tato praxe je zcela běžná a nelze ani uvádět někoho v omyl svými
prohlášeními, s tím, že následně takové požadavky nebudou vyžadovány.
Stále to spadá do kategorie vydírání.

§ 177 Útisk
•

Omezovat ekonomickou podnikatelskou nebo výdělečnou činnost
a podmiňovat státní podporu očkováním, testováním apod. je forma
nátlaku a útisku. Občan se nemá možnost zodpovědně a samostatně
rozhodnout. Je utiskován a poškozován na svých svobodách a právech.

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
•

Systém track & trace může za určité situace pomoci identifikovat výskyt
možné infekční nákazy. Na jedné straně stojí souhlas osoby, která se
svým trasováním poskytuje svůj souhlas. Na druhé straně ale existují
v tomto procesu další osoby, které s trasováním prostřednictvím jiné
osoby svůj souhlas neposkytnuly. Toto považujeme za porušení zákona
a za neoprávněné nakládání s osobními údaji vytrasovaných osob.

§ 181 Poškození cizích práv
•

V důsledku nezákonných opatření bylo upíráno občanům právo na
podnikání a provozování svých živností, podniků, dokonce i právo na
vzdělání jejich dětí, které bylo substituováno naprosto nevyhovující
domácí online výukou. Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosté
celospolečenské selhání, je potřeba velmi precizně posoudit míru
poškození cizích práv a potrestání těch, kteří se takového trestného činu
dopustili.

•

Dále je potřeba prověřit veškeré prodeje a nákupy společností,
nemovitostí, pozemků s ohledem na finanční problémy zapříčiněné
ekonomickými omezeními, kterými státní správa, vládní představitelé,
ministerstva a exekutivní úředníci nutili živnostníky, podnikatele, majitele
nemovitého i movitého majetku k nevýhodnému prodeji či ukončení
podnikání. Státní zastupitelství by mělo účinným způsobem a veřejnou
formou zajistit, aby se jí přihlásil kdokoli, kdo spadá do takové kategorie
postižených. Je potřeba prošetřit, zcela vážně, zda nedošlo k útisku,
vydírání, nátlaku či jakékoli jiné obdobné činnosti zejména ze strany
institucí, organizací, finančních fondů, prostředníků, kteří se snažili zneužít
postavení svých koncových majitelů či propojených osob k ovládnutí nebo
nákupu pod cenou.

•

Vzhledem k tomu, o jak mimořádnou situaci se jedná, je potřeba jakékoli
smluvní ujednávání v tomto duchu posuzovat spíše účelově než jako zcela
běžné smluvní ujednání dvou stran.

•

Speciální kategorií by měly být všechny dosud spáchané sebevraždy.

§ 184 Pomluva
•

Sisysfos, Manipulátoři.cz, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty,
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Jiří X. Doležal, Forum24.cz,
další „fact-check“ organizace, prof. Václav Hořejší, tito všichni specificky
a někdy jen individuálně napadali a pomlouvali buď iniciativu Kulový blesk,
informační portál Otevři svou mysl, nebo osobně Radka Pecha, Davida
Formánka, MUDr. Marka Obrtela za šíření konspirací, dezinformací.
Společenská závažnost skutků páchaných jimi byla bezprecedentně
značná.

•

Důvodem mohl být ekonomický prospěch, protože jim někdo zaplatil za
činnost, kterou vykonávají, ačkoli ve své podstatě asi nejsou schopni
rozumět věcem v souvislostech. Od překládání a titulkování videorozhovorů k vědomému šíření dezinformací a nepravd je velká cesta.
Rozdíl je však velmi podstatný a společensky nebezpečný už jen tím, že
se snaží tyto organizace i jednotlivci o nezákonnou cenzuru, zastrašování,
pomlouvání, a tím tak poškozování pověsti a věrohodnosti dotčených
osob.

•

Prověřit by se měli pomluvy směrem k dalším osobám veřejného
společenského života, ke kterému se tyto organizace a jednotlivci
vyjadřovali. Označovat cosi za dezinformace a konspirace je nejen
morálně zcestné, ale nepomáhá to ani k nalezení toho nejdůležitějšího.
PRAVDY. Jednoduché bezbřehé nálepkování totiž ve skutečnosti
znamená, že informace sdělována prostřednictvím osob, odborníků je
pouze v protikladu s tím, co by si většina odborníků a politiků přála.
Zejména by si tato svým způsobem určitá zájmová skupina přála, aby se
k danému tématu nikdo nevyjadřoval. Bohužel tam, kde nevzniká otevřený
dialog a rovnocenná diskuze, nemůže nikdy vzniknout nic jiného než
falešná pandemie, nebo pandemie korupce obřích rozměrů, která
nakonec ohrožuje životy úplně celé naší společnosti.

•

Konec konců jedné takové naprosto globální pandemii lží, podvodů,
manipulací a chamtivosti jsme sami dnes svědky v přímém přenosu
a bohužel jsme všichni i její nechtěnou součástí. A ohrožuje nás to
všechny nejen ekonomicky, společensky, politicky, ale už také i v rámci
osobních svobod, rodinných vztahů, vztahů s našimi sousedy a přáteli.
V tom nejhorším možném scénáři ohrožuje tento mor korupce všechny
naše budoucí generace, a nyní aktuálně bezesporu zcela nejvíce úplně
všechny naše děti.

§ 206 Zpronevěra
•

Každá nenadálá větší „přírodní“ nebo „uměle“ vyvolaná katastrofa
(povodně / pandemie / zemětřesení / tornádo / válka) je v zásadě obrovská
příležitost pro určitou zájmovou skupinu lidí, která je správně a včas
informována. Jedno velmi moudré české přísloví praví, že příležitost dělá
zloděje.

•

ČR obdržela mimořádné finanční prostředky, a s nimi ale také podmínky
čerpání takových finančních prostředků ve smlouvách, které upřesňovaly
velmi detailně čerpání takových finančních prostředků, půjček nebo
finanční pomoci. Je potřeba prověřit, zda se představitelé státu nedopustili
výměnou za možná čerpání takových finančních prostředků nekalostí,
nemorálního jednání či dokonce vlastizrady. Takovéto smlouvy by
většinou byly dojednávány v nějakém režimu utajení, a je potřeba takové
smlouvy odtajnit a zpřístupnit veřejnosti. Samozřejmě po předchozí
kontrole a zhodnocení nezávislou odbornou vyšetřovací komisí. Veškeré
čerpání a využití různých programů podpory podnikání nebo Covid pomoci
musí být zpětně velmi detailně prověřeno. Včetně nákupu předražených,
neúčinných a možná i kontaminovaných zdravotnických prostředků a
materiálů.

•

Opravdu veřejnoprávní televize a rozhlas vynaložily finanční prostředky
v souladu se zákonem, a informovaly občany ČR vyváženě, nezávisle
a pravdivě o všech událostech roku 2020 a 2021? Podle nás se jedná
nejen o nezákonné jednání s ohledem na zákon o veřejnoprávních
médiích, ale svým způsobem také o zpronevěru finančních prostředků.
Veřejnoprávní média neplnila funkci nezávislého, vyváženého strážce
politiků, věcí veřejných a vyloženě používala veřejné finanční prostředky,
tj. veřejné finanční prostředky k propagandě a podpoře lživých informací,
a to jak politických, tak zdravotních i informačně propagandisticky
zpravodajských.

§ 209 Podvod
•

K podvodům docházelo jak na běžícím pásu. Podvodné PCR testování,
které není schopné rozeznat infekčnost a bezinfekčnost osob. Manipulace
statistik, neochota úřadů sdělovat statistická data pod nejrůznějšími, a to
až absurdními výmluvami. Ekonomické dopady takového nestoudného
a bezcharakterního jednání požadujeme v plné míře prošetřit. Způsobené
škody jsou opravdu katastrofální.

•

Nejhorším podvodem je nedostatečný informovaný souhlas občanů
s očkováním proti COVID-19, o kterém vládní činitelé a zdravotní instituce
tvrdí, že je zcela bezpečné. Takové tvrzení se již jen z logiky věci nemůže
zakládat na pravdě. Chybí dlouhodobé studie dopadů na zdraví,
genotoxicity, dopadů účinků GMO a již nikdo nemůže zcela potvrdit nebo
vyvrátit možný obsah nanotechnologií, a látek, které jsou pro tělo toxické.
Nejvíce proočkované země hlásí největší zdravotní problémy a co hůře,
počty úmrtí raketově stoupají.

•

Dalším podvodem může být konec konců celkový přístup k virům
a virologii jako takové. Nejnovější prohlášení špičkových odborníků v této
oblasti docela drsným způsobem popisují, jakým způsobem byla a je
veřejnost klamána v oblasti zdravotnictví, výživy, politiky a dalších témat.
Není radno taková podezření podceňovat, je potřeba opravdu selským
rozumem nezaujatě a transparentně vyslechnout odborníky, kteří již léta
poukazují na nešvary ve vědě, finančních grantech, evropských institucích
a dalších oblastech.

§ 248 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
•

Pokud se prokáže, že politici, veřejní představitelé, lékaři či vědci byli
finančně motivováni, nebo jinak zainteresováni do aktivit testování,
prodeje zdravotnických potřeb, ač se již mluví o tzv. fondu Hartenberg, do
kterého údajně sám premiér Babiš měl vložit nemalé finanční prostředky
a ovládat tak většinu zisků z plošného testování, odmítání nabízené
pomoci českých firem na dodávky kvalitních a nekontaminovaných testů
z důvodu „nutnosti“ nakupovat v zahraničí, pak se vedle jiných trestných
činů jedná i o porušování pravidel hospodářské soutěže.

•

Za zcela zásadní porušení hospodářské soutěže považujeme zásah vlády
a omezování podnikatelské činnosti, o to více pokud se prokáže, že
následně těchto kroků zneužili ve svůj prospěch a zvýšili svůj osobní
majetek o nákupy různě krachujících firem, podniků, živností, nemovitostí
a pozemků.

§ 275 Porušení povinnosti při hrozivé tísni
•

Všichni lékaři, politici a zdravotní instituce, kteří odmítali pod všelijakými
výmluvami podávat nemocným osobám, tj. osobám s příznaky
onemocnění COVID-19 účinné léky jako Ivermectin, Hydroxychlorochin,
Isoprinosin, Tocilizumab či jen jednoduše nevedli své pacienty ke
zvyšování dávek vitamínu D, C a zinku se dopustili porušení povinnosti při
hrozivé tísni.

•

Stejně tak všichni lékaři, kteří podmiňovali u bezpříznakových osob PCR
testování, nebo dokonce očkování experimentální GMO látkou, aby jim
mohli poskytnout zdravotní péči nebo chirurgický či jiný lékařský úkon, se
dopustili mimo jiné porušení povinnosti při hrozivé tísni. Takovéto skutky
jsou neomluvitelné a společensky jsou naprosto neakceptovatelné.

§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení
•

Falešnou pandemií, kdy pomocí naprosto nesmyslných nicneříkajících
zřejmě i kontaminovaných PCR testů, se vláda a státní správa snažila
vytvořit zdání pandemie, a snažila se o umělé vytvoření zdravotního
problému, který údajně ohrožoval celou společnost. Docházelo tak
k masivnímu omezování poskytování lékařské zdravotní péče.

•

V důsledku toho docházelo k úmrtím osob, které ze strachu z nakažlivé
nemoci se bály k nemocnici se svým mnohdy prvotně banálním
problémem jen přiblížit.

•

Stejně tak svým počínáním vláda plošně ohrožovala provoz školských,
kulturních, sportovních a sportovně relaxačních zařízení.

•

V neposlední řadě ohrozila různé domovy důchodců, pečovatelské domy,
léčebny dlouhodobě nemocných, a další veřejně prospěšná zařízení, když
zavedla své rozhodnutí o nutném očkování, které nechala provádět
doslova pod nátlakem bez možnosti svobodné volby a úplného
informovaného souhlasu na bezbranných, starších občanech, kteří
z podstatné části toto řádění ochránců „veřejného zdraví“ bohužel
nepřežili.

§ 280 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
•

Vláda a místní zdravotnické instituce podle všeho nakoupili, schválili a
umožnili použití zakázaných biologických zbraní. Jestli to učinili zcela
vědomě, nebo je v omyl někdo uvedl, je potřeba velmi rychle a důrazně
prošetřit. V každém případě je však zcela neakceptovatelné, jakékoli
pokračování v očkování, a tlak na rychlé očkování dětí. Situaci nepomůže
ani ignorování informací, které pravda neodpovídají „oficiálnímu“ narativu,
ale je potřeba konat, než jen bezhlavě přihlížet. Samotný magnetismus je
už první snadno ověřitelnou indicií, která by měla zajistit okamžité
zastavení dalších nesmyslných nařízení týkajících se zejména očkování a
zavádění COVID pasů. Ať to vláda nebo lékaři či zdravotní instituce tuší,
nebo ne, na faktu držení zakázaných bojových prostředků to bohužel nic
nemění. Čin je to trestný.

§ 297 Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
•

Vláda a státní správa by se s týmem nezávislých odborníků měla zcela
jasně postavit čelem k problematice tzv. chemtrails. Jedná se o stopy
podobné běžným kondenzačním stopám (v anglických textech zkráceně
nazývané contrail), které ale má obsahovat zdraví nebezpečné
chemikálie. Lidé denně pozorují na online aplikacích tzv. kobercování
letadly, které nemá s běžnou letovou trasou, či kroužení v určité výšce při
čekání na povolení k přistání nic společného. Není potřeba zmiňovat, že
se tzv. kobercování děje nad lokalitami, kde k němu není důvod, protože
se v dané lokalitě nevyskytuje žádné letiště. O tom, že některá letadla jsou
speciálně upravená pro přepravu chemických látek svědčí pro základní
představu i tento dokument.

•

O tom, že se využívá chemtrails k umělému ovlivňování počasí, které bylo
několikrát oficiálně v médiích prezentováno v souvislosti s Čínou
a pořádáním olympijských her, není pochyb. Stejně tak není pochyb
ohledně dokumentů, z USA, které se na vládní úrovni problematikou
chemtrails a geo-inženýringu zabývají při svých kongresových jednáních
svým rozsahem třeba i na 390 stranách.

•

Skutečně máme přehled o tom, kdo, co, u nás vypouští do ovzduší? Kdo
za to nese trestní odpovědnost? Proč nám lidé hlásí kovové částice, které
reagují na magnet v rámci vzdušného spadu takových částic? Můžeme si
nad tímto tématem dovolit mávnout rukou?

§ 298 Neoprávněné nakládání s odpady
•

Jedním z dalších důkazů, jak moc nesmyslné infekční pandemii čelíme, je
nakládání s odpady. Nejen to, že vysoce infekční virus nás mediálně
ohrožuje na každém kroku, ale zůstává nezodpovězená otázka, jak, kdo
a kde nakládá s vysoce infekčními tunami biologického odpadu, jakými
jsou použité roušky a respirátory. Jsou jen dvě možnosti.

•

Buď někdo porušuje nakládání s odpady a stát naprosto vědomě
hazarduje se zdravím všech občanů, protože virus je podle vlády děsně
nebezpečný, a vysoce infekční, anebo tady někdo lže, a dělá si z občanů
s prominutím dobrý den. V létě ve vysokých teplotách, na podzim v dešti,
v zimě s nudlemi u nosu, nechá celou republiku běhat v respirátorech
venku i ve vnitřních prostorách zřejmě jen tak pro zábavu. Osobně to
vidíme na variantu jen tak „pro zábavu“, ale hlavně „pro zisk“. Pokud by se
státní úředníci a vláda zdráhali to přiznat, pak za neoprávněné nakládání
s odpady a potažmo veřejné ohrožení musí jít tzv. „sedět“ naprosto
všichni. V době morové, se takový odpad totiž pálí. Jestli nám tedy něco
neuniklo. Je zajímavé, že varianty pro trestní stíhání vychází v neprospěch
zásadě obě.

§ 309 Vlastizrada
•

Je nutné prostudovat veškeré smlouvy týkající se finanční koronavirové
pomoci se všemi organizacemi jako je Evropská Unie, Mezinárodní
měnový fond, Světová Banka, Organizace spojených národů, Světová
zdravotnická organizace a smlouvy na dodávky vakcín. Podle nás z nich
budou vyplývat záležitosti prokazující vlastizradu toho, kdo takové
dokumenty podepsal a schválil.

§ 310 Rozvracení republiky
•

Naprostým diletantským přístupem k řešení globální pandemie, a to jak
vládnoucí garnitury, tak samotné opozice, byl spáchán trestný čin
rozvracení republiky. Většina pachatelů jsou členy mezinárodní
organizované skupiny, kteří způsobili svým jednáním společně
a nerozdílně těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, smrt, stejně tak
způsobily škodu velkého rozsahu, čímž vážně ohrozily mezinárodní
postavení České republiky, a to vše za stavu ohrožení státu.

•

Česká republika je suverénní a samostatný stát. Česká republika má svoji
historii, kulturu, národní bohatství a strategickou polohu v samém srdci
Evropy. Je pochopitelné, že na samotném začátku nikdo nevěděl vůbec
nic.

•

V takovém případě je důležité vyhodnocovat všechny dostupné informace,
provádět všemi dostupnými prostředky maximum možného ověřování, a
kontrolu všech poskytovaných informací. To se nestalo.

•

Naopak, vládní představitelé státu a úředníci zodpovědní za veřejné zdraví
zcela úmyslně cenzurovali jakékoli informace zahrnující účinnou prevenci,
zvyšování odolnosti organismu, stejně tak jako účinných léků
a medicínských postupů, které neodpovídaly nastaveným pokynům cizích
mocností, tak i mezinárodních institucí, a to s vědomím, že tyto organizace
nebo představitelé těchto organizací mohou být zcela jasně
zkorumpováni.

•

Pokud někomu nařídíte nosit roušku – izolujete ho. Pokud někomu nařídíte
karanténu – izolujete ho. Pokud někoho izolujete, a vystavíte ho působení
soustavného chronického strach a stresu, dosáhnete psychologického a
psychického efektu, že takoví lidé jsou daleko více náchylní akceptovat
špatná řešení. Pak jim jako zlatý grál představíte 95 % účinnou vakcínu,
která zcela jasně nefunguje, je naprosto zbytečná, definitivně není vůbec
bezpečná a lidé to akceptují, aby se zbavili strachu, stresu a starostí,
protože budou mít pocit, že je po problému, jakmile si „lék“ vezmou. Toto
je psychodynamika toho, co se právě teď děje. Toto je aktuální mechanika
globální manipulace lidského chování. Psyops. Je velmi jednoduché
vysledovat a rozeznat naprosto opačný trend ve způsobu komunikace
s lidmi v ohrožení. Tady není žádné uklidňování veřejnosti, tady probíhá
neustále zvyšování strachu, restrikcí, omezování a rozdělování
společnosti. Takto se globální pandemie, nebo celospolečenské ohrožení
neřeší a
řešit
nesmí.
Natož,
aby docházelo
k naprosto
neakceptovatelnému rozdělování společnosti. Vše doprovázené cenzurou
a mediální manipulací. Jasné prvky procesu fází genocidy.

§ 311 Teroristický útok
•

Jsme přesvědčeni a to na základě pravidelného denního monitorování
a vyhodnocování dostupných informací z celého světa, jakými jsou např.
veřejně dostupné informace z pravidelných rejstříků nežádoucích účinků
a to i s vědomím jejich nutné správné interpretace, kdy správa těchto
rejstříků a poskytování informací se již odehrává naprosto jiným, pro nás
překvapujícím, a to až „zločinecko-mafiánským přístupem“ – zatajování,
hromadné odstraňování dat, odebírání původně veřejně dostupných
informací, odpojování veřejně dostupných rejstříků od původních
zdrojových dat, zastrašování v rámci jakékoli komunikace, kdy bez
vysvětlování důvodů je jediným argumentem „šíření poplašné zprávy“, pak
nálepka „dezinformace“, „konspirace“, nebo nejoblíbenější vědecký,
politický i zdravotní argument „dělají to všichni“, dále čerpáme z oficiálních
vládních předpovědí budoucího vývoje, připravovaných odbornými
vládními pracovními skupinami zejména z UK, USA, Austrálie, Nového
Zélandu, EU a Kanady.

•

Dále vycházíme z neobvyklé, nezákonné a zcela nepatřičné míry cenzury,
míry neadekvátního chování policie, správních orgánů a bezpečnostních
složek, jak u nás, tak i v jiných zemích, a to zejména s ohledem na
naprostou banalitu a přehnané vynucování poslušnosti občanů při nošení
vesměs naprosto zcela neúčinných, a naopak spíše zdraví velmi
ohrožujících roušek a respirátorů. Stejně tak vycházíme z jednotlivých
prohlášení umlčovaných expertů a lékařů, kdy nedochází ke standardnímu
konsensuálnímu dialogu, kdy toto vše nasvědčuje faktu, že se někdo zcela
úmyslně snaží poškodit ústavní zřízení ČR, naši obranyschopnost,
zdravotní péči, životní prostředí a zásobování.

•

Stejně tak je již zcela jasné, že se vládní představitelé pokouší svými
rozhodnutími zničit základní politickou, hospodářskou a sociální strukturu
České republiky prostřednictvím mezinárodních organizací, a závažným
způsobem zastrašují obyvatelstvo. Protiprávně nutí naše místní státní
samosprávy, školská zařízení, zdravotnická zařízení a zaměstnavatele,
aby podporovala nezákonná plošná nařízení, zavádění očkovacích
mezinárodních pasů (ty byly prokazatelně připravovány již od roku 2018
na úrovni EU) k tomu, aby občany ČR a občany z jiných států EU,
případně osob ze třetích zemí nechali testovat či je rovnou testovali,
nechali očkovat či je rovnou očkovali, a aby navíc zcela nezákonně
kontrolovali své klienty rovnou poskytovatelé služeb v restauracích,
kavárnách, hospodách a obchodech, stejně tak jako průvodčí, revizoři
a řidiči své cestující klienty v prostředcích veřejné dopravy, stejně tak jako
lékaři a sestřičky své pacienty a návštěvy takových pacientů ve
zdravotnických zařízeních, úředníci občany a další osoby na jejich
úřadech, aby zaměstnavatelé a vzdělávací instituce nutili své občany,
zaměstnance, studenty, žáky či pacienty k očkování neschválenou
experimentální látkou, u které nemají žádné záruky výrobců o její
bezpečnosti, účinnosti, natož dlouhodobých účinků.

§ 312 Teror
•

Domníváme se, že stejně tak může docházet díky výše uvedenému
k úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky tím, že již došlo,
soustavně dochází a bohužel bude docházet k úmyslnému usmrcení
jiných osob. Nesprávná diagnóza, zadržování účinných léků, resp. jejich
nepovolení či oddalování jejich povolení, stejně tak možnost biologické
zbraně jako „vakcíny“, která za sebou nechává řadu nezodpovězených
a cenzurovaných skutečností, jako jsou laboratorně potvrzená úmrtí na
Covid-19, v samotném počátku doporučení / příkaz neprovádět pitvy,
hysterický tlak skupiny vědců na nevyvíjení vlastní vakcíny, protože na to
nemáme kapacity, kdy tato skupina vědců za několik měsíců hlásala, jak
máme to nejlepší vybavení a kapacity pro mezinárodní spolupráci při
vývoji vakcíny atd.

•

Pokud se prokáže, že očkovací látky jsou de-facto biologickou zbraní,
a nikoho to z ministerstva zdravotnictví, SUKL, BIS, ČLK, koordinátorů
očkování nezajímalo, a ani nemají potřebu takové skutečnosti přes
písemnou výzvu, důrazné upozornění a poskytnutí veškerých
dodatečných informací neprodleně prověřit, pak kromě dalších skutkových
trestných činů např. obecného ohrožení atd. je zcela logické, že tímto
činem někdo zcela jasně útočí na ústavní zřízení ČR, stejně tak jako na
obranyschopnost ČR, stejně tak jako na celý zdravotní systém ČR,
školství, státní správu a všechny občany ČR.

•

To, že s největší pravděpodobností došlo k útoku na ČR, a to různými
institucemi jako je WHO, OSN, IMF, NATO, Světová Banka, Evropská
komise, představitelé Evropské unie, EMA, ICNIRP a mnohé další – nás
jako Českou republiku opravňuje k okamžitému vyvázání se z účasti ČR
v těchto organizacích. Veškeré závazky ČR ze smluv a členství v těchto
organizacích, stejně tak jako veškeré způsobené škody jsou pak povinni
uhradit ti, kteří napadení ČR způsobili. Jejich osobní trestně právní
odpovědnost je pak rovina další.

§ 319 Spolupráce s nepřítelem
•

Ke všem skutkům výše uvedeným může dojít jen na základě spolupráce
s nepřítelem. Zda jde o spolupráci zcela vědomou, nebo jen finančně
motivovanou, to už bude muset být řešeno v rámci úkonů trestního
vyšetřování.

•

Na druhou stranu je zcela logicky vidět maximální souhra jak vládní
opozice, tak vládnoucí koalice, protože po velmi dlouho dobu se na místo
ověřování jim dodávaných informací od mezinárodních institucí, detailní
kontroly kroků vládní koalice, naslouchání jiným odborníkům a řešení
například otázky spolehlivosti PCR testů, které jsou jednou pro vždy
oficiálně prohlášené za naprosto nevhodné k detekci infekčnosti a tím
i skutečného onemocnění (pokud je osoba bez příznaků, tj.
asymptomatická). Na tuto skutečnost jsme v několika dopisech
upozorňovali MZČR – vše bylo naprosto ignorováno.

§ 328 Přisvojení pravomoci úřadu
•

Pokud vezmeme v úvahu, že dodržování hygienických opatření může
kontrolovat a vyžadovat pouze odpovědný pracovník nebo pracovnice
kontrolního oddělení hygienické stanice, tak je zcela jasné, že nikdo jiný
takovou pravomoc kontrolovat dodržování hygienických opatření nemá.

•

Policie ČR při podezření ze spáchání přestupku může zajistit pouze
totožnost, a případnou výpověď podezřelého, ale v zásadě nemá
pravomoc občany ČR vyzvat „jménem zákona“ k nasazení si roušky, nebo
respirátoru.

•

To, co by měla Policie činit zcela automaticky, je že pokud v případě
vlastní právní analýzy zjistí, že nařízení či vyhláška je nezákonná, už
protože ji na tuto eventualitu upozorňovalo zcela jistě a velmi nepochybně
dostatečné množství občanů, tak má postupovat v souladu s pácháním
nezákonné, tj. trestné činnosti, při které vzniká zdravotní újma, a zároveň
ekonomická škoda velkého rozsahu.

•

Argumentace, že si Policie ČR počká, až jak rozhodne soud je mylná
a procesně špatná. Policie musí konat, pokud má podezření či dostane
upozornění na páchání nezákonné, tj. trestné činnosti. To je ze zákona její
pravomoc i funkce. Za toto selhání musí být někdo plně odpovědný. Není
možné, aby úředníci či představitelé státní moci páchali trestnou činnost
značného rozsahu, veřejně bez okamžitého zásahu, a postihu.

•

Stejně tak provozovatelé obchodů a služeb mohou být pokutováni jen za
svá vlastní porušování zákonů, nařízení a vyhlášek. Mají odpovědnost za
své zaměstnance a za své provozovny. Rozhodně je nikdo nemůže
sankcionovat za to, že jejich platící host nebude mít očkovací průkaz,
respirátor, nebo test na Covid-19. Pokud mají provozovatelé zákonem
uloženou povinnost nenalévat alkohol mladistvým, neznamená to, že
pokud si mladistvý objedná pivo, tak že jej nemohou požádat o prokázání
plnoletosti. Zákon je opravňuje vyzvat k ověření, je však na mladistvém,
jak se zachová. Pokud svůj věk neprokáže, alkohol mu není prodán stejně
tak pokud zjistí, že zákonem danou povinnost mladistvý nesplňuje. To
automaticky neznamená, že by byla povinnost provozovatele mladíka
zakleknout, a čekat na příjezd Policie. Naopak pokud mu alkohol prodají,
a přijde na ně kontrola, existují jasně dané postihy a čeká je pokuta ve
správním řízení.

•

Stejně tak, jako se nemůže kdokoli z občanů jen tak zamyslet, a začít sám
od sebe iniciativně kontrolovat jízdenky, vybírat pokuty, měřit rychlost,
svévolně zastavovat vozidla a kontrolovat jejich výbavu, testovat požití
alkoholu, testovat koronavirus atd. tak ani pracovník ostrahy, prodavač,
řidič, revizor, nebo kdokoli jiný, nemůže druhé občany kontrolovat jen
proto, že: "mu to řekl šéf, protože by ho vyhodil z práce. Nebo, že se to
kontrolovat musí, protože rouška se musí nosit, a dělají to všichni. Nebo
protože hrozí provozovateli pokuta.” Toto nelze činit. Pokud vezmeme
v úvahu zavedený systém osobní odpovědnosti za své zdraví ve Švédsku,
nestalo se z pohledu nesmyslného vymáhání stejně nesmyslných roušek
a respirátorů nic zásadního." Sami jsme v prvních dnech pandemie zcela
logicky a intuitivně respektovali nutnost nosit ochranu dýchacích cest, ale
postupy vlády a následná zcela nesmyslná a nelogická nařízení, včetně
jasné a čitelné situace, která ukazuje na mezinárodní organizovanou
trestnou činnost jasně definuje, že minimálně musí být všichni ředitelé
škol, majitelé provozoven a služeb, policie, úředníci správně proškoleni.

•

Potrestání těch, kteří si opravdu takový úřad přisvojili, a navíc vyzývali
k násilí na ostatních, jako jsou lidé na facebookové skupině Idioti bez
roušek – Hunters.

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
•

Pokud ministři zdravotnictví opakovaně vydávají nezákonná nařízení a
opatření, ještě se k tomu přiznají v televizi, nebo pak taková nařízení sami
nedodržují, jedná se zcela jasně o zneužití pravomocí úřední osoby
(veřejného činitele).

•

To platí i ve vztahu k testování, když své občany státní správa nutila
k nošením roušek ve školách, avšak na školy zřizované ministerstvem
spravedlnosti se takový požadavek nevztahoval. Odůvodnění je
nelogické, protože neproměnlivé kolektivy jsou v zásadě na všech
školách.

•

§ 336 Pohrdání soudem
•

Ministerstvo zdravotnictví minimálně v jednom případě nerespektovalo
rozhodnutí soudu a vydalo soudem zrušené opatření ve stejném znění,
pro jaké soud původní opatření ministerstva zdravotnictví zrušil.

§ 351 Maření přípravy a průběhu voleb a referenda
•

Státní správa by měla velmi pečlivě dohlížet na dodržování přípravy
a průběhu voleb. Pokud zahraniční nadnárodní technologické koncerny
zasahují do volební kampaně a cenzurují politické strany, uskupení, hnutí
či jednotlivce pro vyjadřování jejich názorů, jedná se o nezákonnou
činnost. Toto státní správa nečiní, a podílí se tak zcela vědomě na maření
přípravy a průběhu voleb.

•

Stejně tak je tomu, pokud Česká televize přestane vysílat televizní přenosy
ze sněmovny.

•

Stejně tak je tomu, pokud Česká televize neposkytuje rovnocenný prostor
všem politickým stranám.

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
•

Vláda ve spolupráci s bezpečnostními složkami zcela jednoznačně
způsobila škody velkého rozsahu pro svoji liknavost, politikaření a korupci.

•

Vláda ve spolupráci s bezpečnostními složkami použila násilí proti skupině
obyvatelů nebo jednotlivcům pro účast na pokojných demonstracích za
pomocí jimi nasazených a řízených provokatérů. Toto jsou praktiky, které
do vyspělé svobodné demokratické společnosti absolutně nepatří.

•

Vláda vyhrožovala několikrát občanům, zaměstnavatelům finančními
pokutami, stejně tak jako použitím donucovacích prostředků, kdy jejich
použití nebylo v žádném případě morálně ani z pohledu trestního práva
správné, tj. bylo nezákonné.

•

Veškeré pokuty a příkoří za nenošení roušek, musí být neprodleně
kompenzovány s omluvou zodpovědných úřadů. Personální změny a
změny v zákonech o státní službě musí logicky následovat.

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
•

Rozdělování společnosti na ty poslušné a neposlušné, tj. očkované vs.
neočkované, nebo s rouškou vs. bez roušek, nebo testované vs.
netestované je podle našeho právního řádu nezákonné. Stejně tak jako
veřejné hanobení takové skupiny osob a podněcování nenávisti.

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování
jejich práv a svobod
• Představitelé vlády a exekutivních orgánů ČR se veřejně dopouštěli
hanobení skupiny odpůrců roušek a očkování experimentální látkou, dále
propagovali omezování práv a svobod takové skupiny obyvatel a srocovali
další občany ČR k podpoře těchto omezení. Jedná se o trestnou činnost.

•

Nenávist ostatních občanů, kteří takové kroky vlády a exekutivních orgánů
podporovali jen ze strachu z infekční nemoci, a na základě naprosto
prefabrikovaných a lživých globálních informací, tak podněcovali svojí
mediální propagandou o odpovědnosti lidí za delší lockdowny, karantény
a omezení právě tu skupinu obyvatel, která nedodržuje vládní či
ministerská nařízení o rouškách, stejně tak jako jejich požadavky na
„dobrovolně – povinné“ očkování.

•

Nenávist občanů prohlubovali a prohlubují manipulovanými statistikami,
cenzurou, zatajováním informací, nedůsledným prošetřováním důsledků
plošného testování a očkování.

§ 357 Šíření poplašné zprávy
•

Vědomé šíření poplašné zprávy má jen několik málo motivů. Uvést někoho
v omyl a zneužít této situace pro své a/nebo cizí zájmy, úmyslně poškodit
někoho a využít situace ve svůj a/nebo cizí prospěch, a to prospěch či
zájmy finanční, hmotné, nehmotné, jakými může být sláva, publicita či jen
drobná, a to i negativní pozornost médií a veřejnosti. Pokud jako politik
o sobě vypustím nebo někoho jiného nechám vypustit negativní informaci,
pak budu mít zdarma mediální prostor, ve kterém mohu působit na své
voliče přes emoce a mohu tak obviňovat ty, které takovou informaci sdíleli
právě z šíření poplašné zprávy, pomluvy atd. To se děje relativně často
i u nás. Ještě u toho může daný politik upustit nějakou tu slzičku.

•

Pokud tak činí politik, aby dosáhl lepší publicity, mediální podpory či oslovil
více voličů, kteří se ztotožní s jeho pohnutým osudem, tedy zejména s tím,
kdy se jako veřejná osoba stane terčem lidové tvořivosti, posměchu atd.
je to trestuhodné, nemorální, ale těžký zločin to není.

•

Pokud tak činí občan bez informací, nebo pod vlivem či bez vlivu ostatních
organizací (např. fact-check organizací = my jsme samozvaná autorita pro
pravdu a fakta, postaráme se, aby se k Vám dostali jen ty správné
informace toho, kdo nám zaplatí), pak je to jen naivní a z části nemorální,
pokud fact-check organizace upravují a moderují informace, omezují
dialog, hanobí ostatní zastánce jiných názorů, a podněcují vůči takovým
osobám či skupinám odpor a nenávist namísto toho, aby podněcovali
v lidech svobodnou diskuzi.

•

Nejtěžším zločinem však je, zvolená vláda společně se státní správou
vědomě lže, šíří strach a poplašné zprávy pro svůj profit, možnost si
nakrást peníze ze státního rozpočtu, rozšířit své osobní majetky, zaplatit
si volební kampaň v médiích apod. Pokud k tomu navíc jde o životy a
zdraví milionů občanů, kteří jim věří a kteří jim ve volbách dali svůj hlas,
zejména pro jejich lživé a populistické chování, je to nejenom trestné,
krajně nemorální, odsouzeníhodné, ale zejména vlastizrádné chování
všech takovýchto volených či zákonem o státní službě chráněných
zástupců exekutivní moci.

§ 361 Účast na organizované zločinecké skupině
•

Jednoduchá otázka, a bohužel nejstrašnější odpověď pro každého občana
České republiky, který hájí národní zájmy, kulturní bohatství, nezávislost
a suverenitu své země. Řídí dnes Českou republiku její současní volení
zástupci z důvodu ochrany a naplnění vůle svých občanů, anebo z důvodu
ochrany zájmů nadnárodních skupin, technologických, farmaceutických
a globalistických firem a skupin snažících se o globální celospolečenskou
změnu tzv. „Great Reset“?

•

Každý, kdo podporuje témata globálních klimatických změn, problémů
oxidu uhličitého způsobeného lidskou činností a oteplování by měl skončit
přinejmenším v psychiatrickém zařízení a bez práva účasti na
celospolečenském rozhodování. Podporujeme ekologii, péči o životní
prostředí, podporujeme přírodní léčiva, podporujeme zdravé stravování,
svobodné rozhodování člověka a zdravý sociálně psychologický vývoj
dětí, stejně tak jako bezplatný přístup k zdravotní péči, s daleko vyšším
podílem do prevence. Rozhodně nevidíme budoucnost českého národa
v digitálním koncentračním táboře a to tak, aby nás technologie
ovlivňovaly, omezovaly či dokonce řídily, a právě jen z těchto důvodů byly
naší lidskou součástí (transhumanismus). Nechceme, aby se naše životy
omezovaly na virtuální realitu a umělé zvyšování hladiny serotoninu,
endorfinu, dopaminu, oxytocinu apod. Chceme, aby nám technologie
zlepšovaly a usnadňovaly kvalitu života. Rozhodně nestojíme o
laboratorně připravené maso z „Petriho misek“ či pojídat salámy
obsahující buněčné kultury hollywoodských hvězd. Toto je smutná realita,
kterou zločinecká organizovaná skupina připravuje s vědomím či
nevědomím našich politiků, vědců a úředníků – pokud jejich pro nás nikdy
nekončící „očkovací řádění“ v první fázi vůbec přežijeme.

•

Propagátoři globálních změn, propagátoři řešení pandemie, propagátoři
nutné připravenosti na pandemii se podíleli finančně nejen na přípravě
monitorovacích systémů, ale také na ovlivňování médií, politiků, vědy
a medicíny. To se samozřejmě nestalo přes noc, a je za tím dlouhodobá
příprava i vývoj.

•

Existují velmi triviální metody, jak rychle ověřit jakékoli publikované
skutečnosti, jako je možná nákaza / přenos vzduchem, skutečná izolace
viru, skutečná účinnost roušek a respirátorů. Stejně tak jako existuje velmi
jednoduché ověření, zda zakrývání dýchacích cest, na které nejsme
zvyklí, může negativně ovlivnit zdraví nás a našich dětí. Ale protože se
jedná o organizovaný zločin, nejsou takové pokusy žádané.

§ 400 Genocidium
•

Ještě v době, kdy fungoval svět aspoň z části tak jak jsme vnímali jeho
„normální fungování“ tj. bez znalosti toho, co se skutečně děje za oponou,
několik inteligentních lidí zabývajících se procesy v určitých zemích se
snažili popsat fáze genocidy, tak aby byly pro všechny jasně pochopitelné,
srozumitelné a výrazným varováním.

•

Poučíme se z práce jiných, prohlédneme i byť jen potencionální riziko
toho, že se věci vyvíjejí podle nějakého scénáře, který se nápadně podobá
něčemu, co bychom sami nikdy o své vůli ani částí své myšlenky
nedopustili? Strpíme raději posměch, mediální tlak a opovržení, abychom
z principu předběžné opatrnosti otestovali, jak moc je náš politický systém
zkorumpovaný? Jak moc je bezohledný a bez respektu k našim tradicím,
lidským hodnotám a budoucím generacím? Podle nás je povinností úplně
každého takovou záležitost, byť jen z principu předběžné opatrnosti,
okamžitě zastavit. Nesmíme zapomenout na to, že rozhodnutí u nás může
pomoci ovlivnit vývoj na celém světě. Opravdu naši přední mediální
odborníci komunikují s pokorou, se snahou pomoci, s péčí o naše zdraví,
tj. hlavně aby se nikomu nic nestalo? Nemáme takovou zkušenost, ani
pocit. Jejich komunikace postrádá jakékoli principy předběžné opatrnosti.
Tlak, strach, a hlavně rychle a rychle.

§ 401 Útok proti lidskosti
•

Globální řešení pandemie COVID-19 a přístupy jednotlivých vlád
hodnotíme jako rozsáhlý, systematický útok zaměřený zejména proti
civilnímu obyvatelstvu s cílem vyhlazování lidí, zotročování těch, co přežijí,
s možnou deportací nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva do
karanténních táborů v rámci tzv. zdravotnické diktatury, s rysy perzekuce
skupiny obyvatelstva zejména na politickém, národnostním, kulturním
základě, a to i z jiného podobného důvodu, jakým bude neočkování,
nenošení roušek, odmítání testů a očkovacích pasů. V Izraeli – v nejvíce
proočkované zemi, která by měla být podle všech předpokladů nejlépe
chráněna, podle všeho „zuří koronavirus a smrt“, a stejně tak již podle
našich informací odebírají neočkovaným rodičům jejich vlastní děti. Jde
o jasné vytváření apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo
diskriminace, zbavení lidí jejich osobních svobod. Upozorňujeme, že
trestná je již i příprava.

§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
•

Veřejně a zcela jasně probíhají veškeré přípravy k vytvoření globálního
apartheidu, tj. diskriminace skupiny neočkovaných lidí. Stejným způsobem
bohužel zcela evidentně dochází k mediální manipulaci a cenzuře. To jsou
nepopiratelné symptomy korupce politické elity a části státního aparátu.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod
člověka
•

Je nezákonné, a to pro kohokoli projevovat sympatie směřující k potlačení
práv a svobod člověka či určité skupiny obyvatel. Je potřeba, aby
veřejnoprávní média začala řádně plnit svoji funkci, kterou jim ukládá jak
zákon 483/1991 Sb. České televizi o veřejnoprávních mediích. Tj.
zejména poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené
a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, stejně tak jako
přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

•

Je alarmující, jak Česká televize absolutně ignoruje nezákonné praktiky
vlády, stejně tak jako její nezákonné vymáhání mimořádných opatření
nařízení, a šíření strachu a lží.

•

Česká televize se podílí na šíření projevů sympatií směřujících k potlačení
práv a svobod člověka i skupiny osob.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování
genocidia
•

Upozorňujeme na termín „klimatická spravedlnost“, a další různé obdobné
ekologicko-záchranářské tzv. zeleno-aktivistické výroky, které se již
následně i jako hoaxy přehnaly českým veřejným prostorem. Existuje
dostatečné penzum videomateriálu, různých prohlášení o organizování
mládežnických letních škol tzv. klimatické spravedlnosti, které podle
našeho názoru budou mít za cíl pouze jediné. Manipulovat mladé lidi,
schvalovat, popírat a ospravedlňovat genocidu a produkci laboratorně
vyráběného masa. Jedna ukázka ze segmentu populární hudby je pro
představu zde. Druhá ukázka je z vysílání ČT, kdy se o táborech
klimatické odpovědnosti vyjadřuje mladistvá (nedospělá) snadno
ovlivnitelná osoba bojující za ekologii a životní prostředí. S bojem za lepší
ekologii a životní prostředí nemáme vůbec žádný problém, ale proti
termínům klimatické odpovědnosti se velmi významně ohrazujeme. Politik,
a to i v roli prezidentky se pak lehce může stát dezinformátorem číslo (1),
když si stoupne na nevábně vypadající střechu a mluví o zločinu jménem
CO2. CO2 je životadárný plyn. Je potravou pro rostliny a stromy. Ty nám
z něj produkují kyslík, potřebný pro naši celou lidskou společnost. 96-97
% celosvětové produkce CO2 si řídí příroda zcela sama, a není ve
schopnostech člověka tuto produkci účelně omezovat. Jediná správná
redukce CO2 je možná výsadbou zeleně v rámci městských meliorací,
zalesňování, a řádná péče o zadržování vody v krajině. Minimalizace
výfukových a průmyslových zplodin je potřebná, a je zcela na místě
motivovat průmyslové výrobce k šetrnějšímu způsobu produkce svých
výrobků. K tomu naopak nepřispívá, a naopak spíše významně škodí,
limitování domácí produkce potravin zeleniny, ovoce a jiných plodin, vajec,
mléka či masa, tj. i národní soběstačnosti, která se pak daleko více
neekologicky dováží z preferovaných, za to však většinou chemicky
ošetřovaných, či rovnou geneticky modifikovaných
produktů
velkokapacitních či velkoprodukčních nadnárodních společností a firem.

•

V rámci těchto aktivit spojených s uměle vyvolávanými přírodními
katastrofami mohou občané nabýt přesvědčení, že zásah člověka svojí
běžnou činností natolik ovlivňuje přírodu a tím i klima na celém světě, že
bude zcela logicky ochoten k další mediální manipulaci a omezování
osobních svobod. Nezmiňovali bychom to, pokud by tyto fáze nebyly již
dávno v plném procesu – účelem je stejně tak jako u „očkování“ genocida,
vyhlazování a globální zotročení zbývající populace.

•

Posuďte sami, jestli Vám to přijde jako standardní dílo přírody, nebo
dopady umělé manipulace s počasím:

•

Globální pohromy v době 16. – 24. července 2021

•

Globální pohromy v době 24. – 26. července 2021

•

Globální pohromy v době 27. – 28. července 2021

•

Globální pohromy v době 29. – 30. července 2021

•

Globální pohromy v době 25. – 31. července 2021

•

Globální pohromy v době 30. června – 2. srpna 2021

•

Globální pohromy v době 9. – 10. srpna 2021

•

Globální pohromy v době 11. – 13. srpna 2021

§ 411 Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení
boje
•

Používat biologické zbraně je zakázáno – zřejmě podle všech dostupných
informací dochází k jejich používání

•

Uměle manipulovat s počasím a působit tak různé ekonomické škody,
ztráty na životech a snižovat životní úroveň, pohodlí a možnost obživy
obyvatel je podle všeho a našeho přesvědčení též kriminálním zločinem.

•

Stejně tak jsou největší zbraní v této údajné hybridní „válce“ média. Je na
Vás, abyste posoudili veškeré námi Vám podané informace, které
chápeme, že mohou pro Vás být prvotně logicky zcela mimo standardní
naprosto většinově akceptovatelný stav.

•

Je ale nutné si uvědomit, že my Vás tímto trestním oznámením nežádáme,
abyste zítra všude tvrdili, že vše, co zde popisujeme, tak tomu tak opravdu
je. Jediné, o co Vás jako státní zástupce žádáme, abyste důsledně
prověřili veškeré skutečnosti zde uvedené. Abyste nepodcenili ani tu
nejmenší a možná pro Vás na první pohled i třeba absurdní
a nejbizarnější informaci, a abyste nekompromisně a důkladně prověřili
finanční toky, motivy, a s tím i možná porušení zákonů => ve výsledku dle
našeho podezření zcela jasné projevy organizované trestné činnosti.

166. Zejména považujeme za nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení nejlépe
ve spolupráci s námi připravili a zajistili výslechy následujících osob:
● Ing. Andreje Babiše, předsedy Vlády České republiky
● Jana Hamáčka, ministra vnitra ČR
● Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, současného ministra, ale také už i
ex-ministra zdravotnictví České republiky
● Prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ex-ministra zdravotnictví
České republiky
● Doc. MUDr. Jana Blatného, ex-ministra zdravotnictví České republiky
● Prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA Ph.D., ex-ministra
zdravotnictví České republiky
● Mgr. Ireny Storové, MHA, ředitelka SÚKL ČR
● Mgr. Daniely Rrahmaniové, oddělení léčiv a zdravotnických prostředků
MZČR
● Prof. Ing. Václava Klause, CSc., dr. h. c. mult., ex-prezidenta ČR
● Mgr. Tomáše Petříčka, M.A., Ph.D., ex-ministra zahraničí ČR
● Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., ministryně práce a sociálních věcí ČR
● JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., ministryně financí ČR
● Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství ČR
● Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR
● Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, ministr dopravy ČR, ministr
průmyslu a obchodu ČR
● PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministr kultury ČR
● MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D., ex-hlavní hygieničky ČR
● Mgr. Evy Gottvaldové, ex-hlavní hygieničky ČR a náměstkyně ministra
zdravotnictví ČR
● MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D., současné hlavní hygieničky ČR
● Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., senátora
● Doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS, slovenského
epidemiologa, odborníka na cestovní medicínu a vedoucího Ústavu
epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské
univerzity
● MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa IKEM
● Prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc., biologa a vysokoškolského
pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, který se ve svém
výzkumu zaměřuje na biologickou evoluci, zejména pak v oblastech
etologie, evoluční parazitologie a evoluční psychologie
● MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK
● MUDr. Zdeňka Mrozeka, Ph.D., viceprezidenta ČLK
● Prof. RNDr Václava Hořejšího, CSc., molekulárního imunologa, Ústav
molekulární genetiky AV ČR
● Prof. RNDr. Blanky Říhové, DrSc., Učená společnost ČR
● Prof. Mgr. Pavla Jungwirtha, Ph.D., DrSc., Učená společnost ČR
● RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc., Učená společnost ČR
● RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. DSc., Učená společnost ČR
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Prof. RNDr. Ivana Hirsche, CSc., Učená společnost ČR
Prof. RNDr. Juliuse Lukeše, CSc., Učená společnost ČR
Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., Učená společnost ČR
Prof. MUDr. Vladimíra Vonka, DrSc., Učená společnost ČR
Prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., Učená společnost ČR
RNDr. Šárky Nečacové, DSc., Učená společnost ČR
RNDr. Iva Starého, CSc., Učená společnost ČR
Prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., Učená společnost ČR
Prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc., Učená společnost ČR
Prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele Ústavu zdravotnických
informací a statistiky ČR
Ing. Marka Rojíčka, Ph.D., předsedy Českého statistického úřadu
MUDr. Zdeňky Jágrové, ředitelky Hygienické stanice hlavního města
Prahy
Ing. Pavla Rydrycha, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro kraj
Moravskoslezský
MUDr. Dagmary Uhlíkové, krajskou koordinátorku očkování COVID-19
pro kraj Karlovarský
Mgr. Martina Ježka, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro
Hlavní město Prahu
Ing. Alexandera Filipa, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro
kraj Vysočina
Mgr. Petra Studenovského, krajského koordinátora očkování COVID-19
pro kraj Jihočeský
MUDr. Ing. Robina Šína, Ph.D., MBA – krajského koordinátora očkování
COVID-19 pro kraj Plzeňský
Mgr. Vladimíra Richtera – krajského koordinátora očkování COVID-19
pro kraj Liberecký
prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc., krajského koordinátora očkování
COVID-19 pro kraj Královehradecký
Ing. Petra Severu, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro kraj
Ústecký
MUDr. Martina Poláka, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro
kraj Středočeský
Mgr. Bc. Pavla Čecha, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro
kraj Pardubický
Ing. Jiřího Lučana, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro kraj
Zlínský
Jindřicha Weisse, krajského koordinátora očkování COVID-19 pro kraj
Jihomoravský
MUDr. Jarmily Kohoutové, krajskou koordinátorku očkování COVID-19
pro kraj Olomoucký
MUDr. Hynka Bartoše, vedoucího lékaře JIP, Infekční oddělení,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

● MUDr. Jiří Sagan, vedoucího lékaře JIP, Klinika infekčního lékařství,
Fakultní nemocnice Ostrava
● MUDr. Aleše Chrdle, primáře, Infekční oddělení, Nemocnice České
Budějovice, a.s.
● ředitelů a učitelů škol
● starostů
● ředitelů a zaměstnanců domovů důchodců, pečovatelských zařízení,
Alzheimer center, léčeben pro dlouhodobě nemocné, charit, dětských
domovů a obdobných zařízení
● patologů
● ředitelů nemocnic, primářů všech oddělení, zdravotních sester
COVID jednotek a JIP
● ředitelů televizních stanic ČT, NOVA, PRIMA, BARANDOV, SEZNAM,
pracovníků a moderátorů zpravodajství
● provozovatelů a zaměstnanců testovacích a očkovacích center
● pracovníků hygienických stanic, kteří byli zodpovědní za
monitorování výsledků COVID testů a hlášení jejich počtů
● případně ještě dalších osob a odborníků – seznam se bude rozrůstat
167. V případě, že orgán činný v trestním řízení dojde k závěru, že mu pro posouzení
toho, zda došlo ke spáchání trestného činu, bude chybět jakákoli konkrétní
informace, žádáme, abychom o tom byli neprodleně informováni. Rádi
takovou informaci doplníme. Přesto jsme přesvědčeni, že informace uvedené
v tomto oznámení by měly stačit k zahájení kroků směřujících K OKAMŽITÉMU
ZASTAVENÍ OČKOVÁNÍ A NEPRODLENÉ PROVĚŘENÍ toho, zda očkováním
a samotným neetickým
přístupem
k jeho
vyžadování
není
páchán
mezinárodní organizovaný zločin a ve výsledku i genocida. Minimálně expertní
zpráva Doktorů pro COVID Etiku společně s prohlášeními dalších odborníků
hovoří velmi jasně.
168. Závěrem bychom Vás velmi zdvořile požádali, abychom byli v souladu s ust.
§ 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
informováni o učiněných opatřeních. Budou-li v případném trestním řízení
činěny jakékoli procesní úkony, žádáme, abychom byli o jejich konání v
dostatečném předstihu předem informováni. V případě potřeby rádi
poskytneme orgánům činným v trestním řízení další součinnost s cílem napomoci
tomu, aby se skutečně prošetřil stav věcí, neohrožovala suverenita ČR,
samostatnost ČR demokracie, lidská práva a svobody v dnešní velmi složité,
globální geopolitické situaci. Jsme si vědomi toho, že společensky a politicky je
toto téma velmi složité.
169. Cítíme občanskou povinnost využít veškerých dostupných možností
k ODVRÁCENÍ ZDRAVOTNÍ NÁRODNÍ KATASTROFY, je potřeba se
postavit globálním elitám na odpor, protože to bude nakonec ovlivňovat
ÚPLNĚ KAŽDÉHO OBČANA ČR BEZ ROZDÍLU.

SEZNAM PŘÍLOH K TRESTNÍMU OZNÁMENÍ: PRVNÍ ČÁST – OČKOVÁNÍ
1. Otevřená veřejná výzva – TORPÉDO-21 – doplnění informací k trestnímu
oznámení.
2. Expertní zpráva mezinárodní skupiny „Doctors4CovidEthics“ k Pfizer mRNA, ale
podobně platí i pro mRNA vakcínu Moderna a mnohé z nich se vztahují i na
adenovektorové vakcíny společností AstraZeneca a Johnson & Johnson.
Počet stran PDF 26 – přeloženo z anglického originálu: zdroj dokumentu
3. Databáze nebezpečných výrobků D-Test – zdrojem informací je evropská
databáze RAPEX a české dozorové orgány – kategorie ochranné pomůcky od
01/2020
Počet záznamů od 01.01.2020 do 14.08.2021 – 281 výsledků – více jak 270
výsledků se týká nebezpečných výrobků z kategorie roušek a respirátorů
4. USA – Otevřený dopis generálů a admirálů ve výslužbě
Počet stran PDF 5 – přeloženo z anglického originálu: originál dokumentu
5. FRANCIE – 20 generálů ve výslužbě vyzývá Macrona k obraně vlastenectví
Počet stran PDF 3 – přeloženo z francouzského originálu: zdroj informace
6. Izraelský lidový výbor – průběžná zpráva o závěrech, duben 2021
Počet stran PDF 28 – přeloženo z anglického originálu: originál dokumentu
7. Trestní oznámení podané již 21.04.2020
Počet stran PDF 16
8. Dr. Wolfgang Wodarg & Dr. Mike Yeadon – Petice / Návrh administrativní /
regulační akce k zastavení klinických hodnocení všech kandidátů na vakcíny
proti Covid-19
Počet stran PDF 46 – přeloženo z anglického originálu: originál dokumentu
9. Dr. Geert Vanden Bossche – Otevřená výzva k WHO, odborníkům a celému
světu k zastavení očkování proti Covidu-19
Počet stran PDF 6 – přeloženo z anglického originálu: originál dokumentu

10. Dr. Geert Vanden
u WHO, mé jméno
medicína, jsem
chorobách. Mám
vakcinologii.

Bossche – osobní video výzva – překlad: „Milí kolegové
je Geert Vanden Bossche, moje odbornost je veterinární
certifikovaný expert v mikrobiologii a infekčních
PhD. ve virologii a mám dlouholetou praxi v lidské

Vyzývám Vás k okamžitému otevření vědeckého dialogu o tom, jak lidské zásahy
do pandemie Covid-19 v současné době vedou k virovému imunitnímu úniku.
Vyzývám Vás, abyste mě pozvali na vědecké slyšení, které bude přístupné
veřejnosti a vědcům po celém světě právě na toto téma. Ignorování nebo
popírání dopadu přísných preventivních opatření proti infekci v kombinaci
s hromadným očkováním pomocí profylaktických vakcín je kolosální
chyba. Prosím vyslyšte mé nouzové volání a pojďme se v první řadě domluvit,
na vědecky odůvodněné strategii ke zmírnění tsunami morbidity a úmrtnosti,
která nás nyní ohrožuje. a pojďme mezitím vymyslet strategii k vymýcení stále
se objevující vysoce infekční varianty. Jménem celé lidské společnosti Vám
upřímně děkuji za zvážení mé výzvy.“
Video YouTube v délce 1 min 59 vteřin ze dne 11.03.2021
11. 10 fází genocidy – Genocida se nikdy jen tak hned sama od sebe nestane. Vždy
existuje velmi jasný a zřetelný soubor okolností, které nastanou, nebo které jsou
v průběhu času vytvořeny k nastavení podmínek, za kterých může dojít ke
genocidě. Gregory H. Stanton, prezident Genocide Watch, vyvinul účinnou
metodu rozpoznání těchto kroků tj. 10 fází genocidy, která detailně vysvětluje
a popisuje různé fáze, které ke genocidě vedou. U každé z těchto fází je pro
členy lidské komunity, společnosti nebo mezinárodního společenství
příležitost, neprodleně zastavit další fáze a zastavit tak genocidu, než k ní
dojde. Toto rozhodnutí a posouzení situace je individuálně na každém
z Vás.
Počet stránek PDF 3 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu
12. Originální Pfizer mRNA studie farmakokinetiky a toxicity, která dokazuje, že
vakcína nezůstává pouze ve svalu, ale dostane se efektivně do krevního řečiště
a do všech orgánů v těle
Počet stránek PDF 2 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu
Originál Japonské studie
13. D4CE Pfizer mRNA shrnutí studie farmakokinetiky a toxicity
Počet stránek PDF 17 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu

14. Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD) Director, Evidence-based Medicine Consultancy
Ltd and EbMC Squared CiC, Bath, UK Naléhavá předběžná zpráva o datech
z databáze žlutých karet k datu 26. května 2021
Počet stránek PDF 12 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu
15. „Shedding“ Konstrukce a analýza studií vylučování na bázi virů nebo bakterií;
Genová terapie a onkolytické produkty – Princip na základě, kterého očkovaní
mohou vylučovat mikroorganismy za pomocí kterých mohou tzv. proočkovat
ostatní neočkovanou populaci.
Počet stránek PDF 21 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu
16. Studie elektromagnetismu u očkovaných osob v Lucembursku
Počet stránek PDF 6 – přeloženo z anglického originálu: Zdroj dokumentu

