TRESTNÍ OZNÁMENÍ C19
Dobrý den vážení policisté, vážení státní zástupci, vážení soudci,
toto trestní oznámení podávám v souvislosti s falešnou pandemií Covid-19.

Předložím Vám důkazy,
že falešná pandemie Covid-19 je založena na falešně pozitivních PCR testech,
(viz příloha: PCR testy C19)

že hlavním motivem celé této falešné pandemie byl a je obchod především s vakcínami, ale
také s PCR testy, respirátory a jinými zdravotními pomůckami, a že pandemie je příležitost,
(viz příloha: Motiv C19)

že vakcíny nejsou účinné ani bezpečné, a že jejich užití je podmínečně schváleno a jedná se o
experimentální vakcíny s neznámými dlouhodobými účinky,
(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)

že následky a dopady nezákonných opatření, které vydávala vláda Andreje Babiše a později
MZČR jsou mnohem a mnohem horší, než kdyby je vláda ČR nebo MZČR nevydala vůbec. A
že vláda ČR ubírala svým občanům základní lidská práva zajištěna Ústavou, Listinou
základních práv a svobod, a to vše vláda Andreje Babiše dělala úmyslně, cílevědomě a
dokonce i s vědomím, že vydávaná opatření jsou protiprávní již od samého začátku,
(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

že pandemie prasečí chřipky byla falešnou pandemií, která byla řízena WHO a
farmaceutickými společnostmi, které na této pandemii vydělaly miliardy liber. Před
vyhlášením pandemie prasečí chřipky v roce 2009 Světová zdravotnická organizace změnila
definici pojmu pandemie a vypustila z této definice morbiditu a mortalitu,
(viz příloha: Prasečí chřipka, falešná pandemie)

že vláda Andreje Babiše spolu s odborníky svým občanům lhala, strašila je, rozdělovala
společnost, diskriminovala neočkované, atd. Seznam domnělých obviněných.
(viz příloha: Domnělí obvinění a agenda C19)

Časová linie organizovaného zločinu Covid-19.
(viz příloha: Časová osa C19)

Organizovaný zločin spojený s Covid-19 má několik úrovní, v tom nejzákladnějším
rozdělení je to úroveň národní a nadnárodní (mezinárodní).

Mezinárodní (světová) úroveň zločinu Covid-19 byla postupně vysvětlena v procesu:

Grand jury – Soud veřejného mínění, Den 1
5.2.2022
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-jury-den-1:a

Dne 5.2.2022 byl zahájen Soud veřejného mínění, což je mezinárodní vyšetřovací trestní
tribunál Velké poroty. Dvanácti porotcům a veřejnosti byl předložen soubor důkazů a
obvinění proti šesti hlavním obžalovaným pro zločiny proti lidskosti. Velká porota na konci
řízení rozhodla, že důkazy jsou dostačující pro vznesení obvinění u Mezinárodního trestního
soudu. Právník Reiner Fuellmich vše postupně vysvětlil během procesu Grand Jury – Soud
veřejného mínění, který trval několik dnů.

Soud veřejného mínění, Den 1 - Reiner Fuellmich
5.2.2022
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-jury-Reiner-Fuelmich:9

úryvek z videa:
„Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie
koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte
všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro Vás uděláme s pomocí mnoha
renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů.
1. Neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze plandemie PCR testů poháněná
promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav
paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka
před zhruba 12 lety, a byl připraven skupinou super-bohatých psychopatických a sociopatických lidí,
kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou
kontrolu nad námi všemi lidmi na světě. Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která
doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu.

2. Samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. A také použitím léků
jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody léčby, ale
skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby
prosadil svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen
neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce.
3. Ti samí lidé, kteří před dvanácti lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec
ukázala jako mírná chřipka, tím že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku,
vytvořili tuto pandemii koronaviru. Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření
pandemie. A stejně tak jedním z jejich účelů, tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných
aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky
Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové plandemie nyní.
Kdybychom se tehdy blíže podívali, během Lehmanovy krize, namísto toho, abychom slepě věřili
slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k odpovědnosti, viděli bychom
tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše
vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní
platformy, Světového ekonomického fóra které začalo vytvářet své vlastní globální lídry
prostřednictvím svého programu mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela
Merkelová a Bill Gates. A už tehdy bychom pochopili, co Vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto
řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je
páchají, a profitují z těchto zločinů.
4. Koneckonců Vám porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou
kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí
naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohly ovládnout
platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní
redukci populace, tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí
mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav
prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity. A
abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou, a
kontrolou jejich Světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a
kontrolován každý náš krok, a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné
Světové banky, samozřejmě jejich.
Na závěr případu a poté co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu
proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, a to: Christian Drosten z Německa, Anthony
Fauci z USA, Tedros Adhanom Ghebreyesus ze Světové zdravotnické organizace, Bill Gates, BlackRock
a Pfizer.
Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultra-bohatých lidí a
jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudo-pandemii jako zástěrku,
zatímco naše pozornost je upřena na pandemii. Chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání
úplné kontroly nad námi všemi.“

Reiner Fuellmich všechno dále dopodrobna vysvětlil s dalšími právníky a odborníky různých
profesí v následujících dnech a videích:

Grand Jury Den 2 – Historické pozadí
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-Jury---Den-2:5
Grand Jury Den 3 - PCR Test
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7
Grand Jury Den 4 - Injekce a psychologická válka
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4
Grand Jury Den 5 - Ekonomická a finanční destrukce
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4
Grand Jury Den 6 - Eugenika a rozhled
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-6-en-online:7
Grand Jury Den 7 – Psychologie a propaganda
https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0
Grand Jury Den 8 - Závěrečné argumenty
https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3

Covid-19 je celosvětová falešná pandemie pod rouškou WHO, CDC, EU, ECDC, …
Tyto organizace spolupracovaly na výrobě prvního PCR testu.
(viz příloha: PCR testy C19)

Celosvětový podvod Covid-19 obohatil primárně pár desítek již nejbohatších jedinců na
světě. Na úkor stovky milionů lidí po celém světě, které pandemie doslova ožebračila.

Oxfam: Miliardáři dvojnásobně zbohatli, 160 milionů lidí se propadlo do chudoby
17.1.2022
https://www.forbes.sk/oxfam-miliardari-dvojnasobne-zbohatli-160-milionov-ludi-sa-prepadlo-dochudoby/?fbclid=IwAR3qvtdSpxdw3j77uOc5hNLoSc1PE3ptcq0z57xuJPMrYeImyvBJjSIZxLc

Národní úroveň zločinu Covid-19 v ČR:
Trestní oznámení, které právě čtete, není prvním trestním oznámením na vládu Andreje
Babiše v souvislosti s Covid-19.

Právníci podali trestní oznámení na Babiše, Vojtěcha, Hamáčka i Prymulu
7.4.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-pravnik-trestni-oznameni-babis-vojtech-hamacekprymula-covid-19.A200407_150159_domaci_rko?

Covid-19 v ČR
První tři případy nákazy v Česku byly potvrzeny dne 1. března 2020, tito lidé si údajně nákazu
dovezli ze severní Itálie, ve které se v té době údajně nákaza šířila velmi rychle, a mnoho
Čechů tam jezdilo lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým
nedostatkem ochranných pomůcek, kterých bylo ve skladech málo.
Dne 16. března 2020 se uzdravili první tři pacienti a k 5. dubnu mělo opakovaně negativní
test už 96 původně nakažených. 22. března 2020 úřady oznámily první úmrtí pacienta s
nákazou v Česku, 95letého muže hospitalizovaného v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Od března bylo v ČR kvůli nemoci zavedeno několik opatření. Od 11. března 2020 byly
uzavřeny všechny školy. Dne 12. března ve 14.00 byl vyhlášen nouzový stav s řadou omezení
pro občany a podniky, 14. března pak byla zavřena restaurační zařízení a ostatní provozovny
mimo těch nejdůležitějších. O půlnoci z 15. na 16. března byly až na výjimky uzavřeny státní
hranice.
K datu 5.4.2020 muselo být vládě AB a jejím odborníkům a expertům naprosto jasné, že
Covid-19 není žádné smrtelné onemocnění, a že žádná epidemie, natož pandemie se v ČR
nekoná.
(viz příloha: Časová osa C19)

Statistik: V Česku epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy „skončí“
22.5.2020
https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-v-cr.A200521_094935_veda_mla

Přesto vláda vydávala pokyny, aby občané ČR byli záměrně zastrašováni ohledně situace
v souvislosti s Covid-19. A aby se občanům záměrně říkalo, že situace je horší, než ve
skutečnosti byla. Vláda občany záměrně strašila, aby si před občany obhájila nezákonná
opatření, která vydávala.

Šmucler o řízení epidemie: Na krizovém štábu několikrát zaznělo, že musíme lidi strašit
2.7.2021
https://cnn.iprima.cz/na-krizovem-stabu-nekolikrat-zaznelo-ze-musime-lidi-strasit-rika-o-epidemiismucler-28769
úryvek z článku:
… Je to zvláštní. Když jsem působil v Ústředním krizovém štábu, pořád se říkalo: ,Musíme lidem říkat,
že to je horší, musíme je strašit‘.
(viz příloha: Domnělí obvinění a agenda C19)

Protože jinak by vydaná opatření vlády v souvislosti s „pandemií“ covid, byla zcela zjevně
v nápadném nepoměru vůči stavu, který zde panoval již od samého začátku „pandemie“.

Již 23.4.2020, kdy soud vydal první rozsudek 14 A 41/2020, který konstatoval, že vydaná
opatření v nikoli malé míře zasáhla do základních práv a svobod, a že odpůrce nedisponoval
dostatečnou věcnou působností k jejich vydání, soud návrhu navrhovatele vyhověl
a napadená opatření obecné povahy pro nezákonnost zrušil.

,Mohl být narušen princip demokratického státu.‘ Přečtěte si, proč pražský soud zrušil vládní
opatření
24.4.2020
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-mestsky-soud-rozhodnuti-vladni-opatrena-celydokument_2004241545_kno

Vláda Andreje Babiše vydávala nezákonná mimořádná opatření s vědomím, že jsou
nezákonná. Později tuto pravomoc delegovala na MZČR. Tím byl právě dokonce narušen
princip fungování právního a demokratického státu, včetně dělby moci ve státě.
(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

Dále docházelo k manipulaci a účelovému navyšování statistik Covid „nakažených“ ze strany
nemocnic a zdravotníků, kteří za to dostali „Covidové“ odměny a příplatky.

Zdravotní sestry promluvily
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/zdravotni-sestry:8
Zdravotní sestra Adriana Čipižáková: „Vlastně tady popíšu, to co se dělo v těch vlnách. Jakejkoliv
pacient přišel k nám na akutní ambulanci a jenom trošku zakašlal, tak se mu psala diagnóza
suspektního covidu u 69 – 75. Proč? Byly za to super prachy.“

Nemocnice Královehradeckého kraje zvýšily loni zisk na 203 mil. Kč
5.8.2022
https://www.mednews.cz/nemocnice-kralovehradeckeho-kraje-zvysily-loni-zisk-na-203-mil-kc/
(viz příloha: Motiv C19)

Jak dnes již víme, tak lockdowny a protiepidemická opatření proti Covid-19 byly naprosto
zbytečné, protože neexistují žádné důkazy o účinnosti těchto opatřeních.

Vyhrálo Švédsko. Tabulka nadúmrtí dokazuje, že lockdowny byly na nic
12.5.2022
https://echo24.cz/a/SwMrm/vyhralo-svedsko-tabulka-nadumrti-dokazuje-ze-lockdowny-byly-nanic?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2dxAUlUz7YOW4W1xICnG-ZmnntLrkGwdc_Kc1lRQGgRdpFXME67nO_H0Y

Neexistují žádné důkazy o účinnosti opatření proti covidu. Verdikt německých expertů je zdrcující
5.7.2022
https://www.reflex.cz/clanek/a-plus-x/114118/neexistuji-zadne-dukazy-o-ucinnosti-opareni-proticovidu-verdikt-nemeckych-expertu-jezdrcujici.html?fbclid=IwAR0Y3Fq40so3hCKNBdFuukYA16D5fxBbN-ICVJXyCOno0E0behf2UCTU98I

Skutečné následky a dopady covidových opatření
(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

Tyto následky a dopady vydaných opatření jsou NEOBHAJITELNÉ A
NEOSPRAVEDLNITELNÉ!!!
Protože následky a dopady vydaných opatření měly a mají mnohonásobně závažnější
charakter než ty, které reálně hrozily. Jednání vlády nebo MZČR v tomto ohledu nesplňuje
parametry ani pro definici „krajní nouze“, tím se vylučuje OPRÁVNĚNOST tohoto jednání a
tudíž se toto jednání stává a stalo PROTIPRÁVNÍM!!!
Trestní zákoník (40/2009 Sb.)
§28
2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

PCR testy C19
(viz příloha: PCR testy C19)

Pandemie potřebuje „nakažené“ a „nakažené“ zajistíte pomocí PCR testů.
Pokud je ovšem někdo testován pomocí PCR jako pozitivní při použití prahu 35 cyklů nebo
vyšší (jako je tomu ve většině laboratoří v Evropě a USA), pravděpodobnost, že je dotyčná
osoba skutečně infikována, je menší než 3 %, pravděpodobnost, že uvedený výsledek je
falešně pozitivní je 97 %...
V ČR se používá u PCR testů práh cyklů 45 CT.
Z těchto jasných důkazů vyplývá, že PCR testy neslouží k detekci potenciálně infekčních
(nakažlivých) jedinců, ale slouží k tomu, aby byl záměrně co nejvyšší počet (i falešně)
pozitivních výsledků, právě proto, aby byla „prokázána“ pandemie.
PCR testy slouží jako nástroj k řízení „pandemie“. Čím více se provede PCR testů, tím více
bude (i falešně) pozitivních.
Vláda Andreje Babiše, všichni domnělí obvinění poradci, odborníci, experti, dále laboratoře,
které provádějí PCR testy, jakožto i výrobci PCR i antigenních testů, tak toto všechno musí
vědět. Ale kvůli svým finančním zájmům občanům ČR lžou a občané tak jsou i nadále klamáni
a manipulováni.
(viz příloha: Motiv C19)

Toto trestní oznámení podávám, protože zločiny proti lidskosti, které byly spáchány pod
rouškou falešné pandemie Covid-19 na občanech ČR jsou neomluvitelné a neobhajitelné a
protože i já jsem jedním, jednou z mnoha poškozených.
Vláda Andreje Babiše už od začátku věděla, že Covid-19 není žádný smrtelný virus, ale jedná
se o zcela běžné respirační onemocnění, což několikrát během „pandemie“ pronesl i bývalý
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vojtěch: Pro většinu lidí je koronavirus jako chřipka. Ohroženi jsou senioři a lékaři
28.2.2020
https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtech-pro-vetsinu-lidi-je-koronavirus-jako-chripkaohrozen/r~7cf54d505a4011ea9c800cc47ab5f122/
(viz příloha: Časová osa C19)

Přesto vláda Andreje Babiše vydávala nezákonná opatření a později tuto pravomoc delegovala
na MZČR. Tím byl právě dokonce narušen princip fungování právního a demokratického
státu, včetně dělby moci ve státě.
Vláda Andreje Babiše své občany zradila, úmyslně je šikanovala, porušovala jejich základní
lidská práva a svobody. Vláda AB má na svědomí lidské životy, zhoršení zdraví obyvatel,
zničenou ekonomiku státu, astronomickou zadluženost státu, atd.
Vláda Andreje Babiše měla možnost se rozhodnout, jak se od začátku „pandemie“ zachová.
Politici se mohli kdykoliv vzdát svých funkcí a odstoupit. Dokonce bylo na vládě, jakou
„pandemii“ občanům ČR udělá. Vláda AB se mohla vydat cestou DOPORUČENÍMI jako
například ve Švédsku, ale vláda Andreje Babiše se vydala cestou diktátu a represe, a vydávala
jedno nezákonné opatření za druhým, která pak na občanech drakonicky vynucovala za
pomocí policie.
(viz příloha: Obvinění a agenda C19)

Vláda AB razila cestu jen jediného správného názoru, jen jediné pravdy. Nedovolila odbornou
debatu, zavedla cenzuru a protistranu s jiným názorem označila za dezinformátory.
Andrej Babiš svým občanům již od začátku lhal. Například, že očkování nebude povinné, že
nebude docházet k diskriminaci neočkovaných, nebudou zavedeny Covid-pasy, atd.
Vláda Andreje Babiše platila z veřejných peněz firmy, aby lhaly veřejnosti.

Dezinformace 3
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Dezinformace-3:f

Vláda AB svým občanům již od samého začátku falešné pandemie Covid-19 záměrně lhala a
účelově je strašila. Vláda spolu s mainstreamovými médii vytvořila pro své občany
sofistikovaně děsivou divadelní inscenaci Covid-19 a občané ČR se stali doslova účastníky
psychologické operace. Nikdy předtím nemělo žádné onemocnění, tak obrovskou mediální
pozornost. A to vše proto, aby byl zaveden digitální EURO Covid pass a připravila se cesta pro
vakcínu, která měla být jediným východiskem z „pandemie“. A také proto, aby určití lidé,
určité společnosti mohli profitovat na této falešné pandemii.
Vláda AB zničila ekonomiku státu, astronomicky zadlužila občany ČR. Vláda šikanovala svými
nezákonnými opatřeními malé obchodníky a živnostníky. Mnoho z nich muselo ukončit svou
činnost. Vláda tyranizovala obyvatele ČR a především děti pod záminkou ochrany zdraví.
Nezákonná opatření vydávána vládou ovšem neměla žádný vliv na šíření Covid-19 a byla tak
zcela zbytečná. Naopak následky a dopady nezákonných opatření jsou mnohokrát horší, než
kdyby je vláda AB nevydala vůbec. Nezákonná opatření vlády měla obrovský negativní dopad
na zdraví všech občanů ČR, mnoho lidí kvůli vládním opatřením a postupům vlády zemřelo.
Vakcíny proti Covid-19 nebyly konstruovány, aby bránily šíření viru a vláda to věděla již od
samého začátku. Vláda lidem lhala jak je vakcína účinná, bezpečná a jak je zapotřebí
dosáhnout velké proočkovanosti kvůli kolektivní imunitě, což byla ovšem absolutní lež. Vláda
moc dobře věděla, že účinnost ani bezpečnost vakcín nezaručuje ani sám výrobce. Vláda ČR
rozdělila společnost na dvě kategorie občanů, kdy očkované zvýhodňovala a neočkované
diskriminovala. Vláda AB vystavila občany ČR zdravotním rizikům tím, že idealizovala vakcínu,
která NEFUNGUJE a má vysoké riziko nežádoucích účinků.
(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)

Práva občanů jsou porušována jako za nacismu!
24.1.2022
https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-zanacismu/?fbclid=IwAR2pLDg7u22Zper5C0LuJndHyulsCZorF-S7XFeZLquUFz65UMHEWQjbx5o
úryvek z článku:
Chorvatský europoslanec Mislav Kolakušić ve svém projevu v Evropském parlamentu:
"Vaše zpráva o stavu základních svobod a práv občan EU je v příkrém rozporu se skutečným stavem.
Za posledních 80 let, od dob nacismu, nebyla základní lidská práva nikdy tak vážně porušována:
Právo na svobodu pohybu, právo pracovat, právo na zdravotní péči, právo zakázat lékařské pokusy
páchané na více než 500 milionech lidí v Evropské Unii.
Je právem každého občana učinit rozhodnutí ohledně svého zdraví a svého života.“

Tímto trestním oznámením nechci nikoho poškodit ani nikoho krátit na jeho právech. Ani
nikoho nechci urazit na cti, anebo ho pomluvit. Dále nikoho nechci křivě obvinit z trestného
činu, abych mu tak přivodil(a) trestní stíhání.
Pravděpodobní obvinění byli obviněni na základě nashromážděných důkazů, předložených
argumentů, logických faktů a propojených souvislostí. U domnělých obviněných záleží na
tom, jaké informace jim mohli být dostupné a známé v určitém čase. Všechny tyto informace
jsou obsaženy a snadno dohledatelné v tomto trestním oznámením a jeho přílohách.
Tímto trestním oznámením plním svou občanskou povinnost a oznamuju spáchané trestné
činy, které jsou uvedeny v §368 Neoznámení trestného činu, Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ
HLAVA X Díl 8. Jedná se například o trestné činy útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a
diskriminace skupiny lidí (§ 402), vlastizrady (§ 309), sabotáže (§ 314) a tak dále.
Souhrn žádostí, které jsou cílem tohoto trestního oznámení:
Ve vší úctě žádám, aby byl zahájen řádný a spravedlivý soudní proces ohledně falešné

pandemie Covid-19 se všemi domnělými obviněnými, tak jak je v právním státě založeném
na demokracii u nezávislé justice patřičné.
Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí o okamžitém zastavení vakcinace proti Covid-19.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se současné a nespolehlivé PCR testy pro
diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.
Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se současné a nespolehlivé antigenní testy pro
diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.
Ve vší úctě žádám, aby byly vráceny peníze za udělené pokuty, které byly uloženy v
souvislosti s nezákonnými protiepidemickými opatřeními Covid-19, protože tato opatření
byla již od samého začátku vydávána s vědomím, že jsou nezákonná.
Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby spolky tzv. fack-checkerů: Manipulátoři.cz z.s.,
Český klub skeptiků Sisyfos, z.s. a Demagog.cz, z.s. byly soudním rozhodnutím zrušeny.
Protože tyto spolky nenaplňují svou hlavní činnost dle §217 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.. Tyto
spolky dělají přesný opak toho, než pro jaký účel byly založeny a více než ověřováním pravdy
se zabývají veřejnou dehonestací a urážením určitých (skupin) osob.
Cílem tohoto trestního oznámení je, aby už se neopakovala žádná podobná falešná pandemie, a
aby byli spravedlivě potrestáni viníci, kteří nesou odpovědnost za negativní následky a dopady,
které nezpůsobil žádný virus, ale vláda AB a jejich experti a odborníci, kteří stále občanům ČR lžou.
Všechny použité internetové odkazy v tomto trestním oznámení a uvedených přílohách jsou
zálohovány na stránce archive.ph. V případě, že internetová stránka bude nefunkční anebo smazaná,
pak tuto stránku najdete, právě na stránce archive.ph. Stačí zkopírovat odkaz a vložit na archive.ph.

ZÁVĚR
Ve světle všech těchto důkazů, vědeckých publikací, recenzovaných studií a logických faktů a
argumentů vyzývám ve vší úctě soudní moc, aby konala a řádně prošetřila tento případ
falešné pandemie Covid-19, jejíž organizovaný zločin se dotýká nejvyšších politických špiček.
Žádám, aby byl zahájen řádný a spravedlivý soudní proces se všemi obviněnými, tak jak je
v právním státě založeném na demokracii u nezávislého soudu vhodné.
Soudy a soudci jsou zde již od začátku lidstva. Vždy, když se dvě strany přely, tak zde byl
soudce, který celou věc posoudil a nakonec rozsoudil. Vážení policisté, vážení státní zástupci,
vážení soudci s velkou důvěrou a respektem Vás vyzývám, abyste konali z moci úřední, která
Vám byla svěřena, a dostáli jste slibu, který jste slíbili České republice při nástupu do své
funkce, a započali jste nestranný a spravedlivý proces s pravděpodobnými obviněnými.
Protože i Vy jste jedni z mnoha poškozených, i Vaše rodiny a Vaši blízcí, Vaši přátelé byli
šikanováni nezákonnými a mnohdy i nesmyslnými a nelogickými opatřeními, a byly také i
Vám jako všem ostatním občanům ČR odebírána základní lidská práva a svobody. Stalo se to i
Vám. I Vy jste jedni z mnoha obětí tohoto podvodu falešné pandemie jménem Covid-19.
Zeptám se Vás, jestli ta zadluženost státu, to nezřízené a předražené nakupování
zdravotnických pomůcek za nouzového stavu ze státní pokladny, jestli ti zničení
maloobchodníci a drobní živnostníci, jestli ten zvýšený počet sebevražd, jestli ten zvýšený
počet psychicky narušených dětí, jestli ta větší chudoba občanů ČR, jestli tohle je snad ještě
pořád nějaký ten veřejný zájem, který by chtěl kdokoliv v této republice obhajovat?
Pokud je pravděpodobným cílem občany ČR doslova ožebračit a udělat z nich digitální
otroky. Tak se Vás zeptám, jestli tohle opravdu chcete? Jestli tohle opravdu chcete pro Sebe,
Své děti, Vaše blízké a Vaše přátelé? Jestli tohle chcete pro budoucí generace obyvatel ČR?
Dovolím si apelovat na Vaše nejlepší vědomí a svědomí, protože nyní jste Vy strůjci naší
budoucnosti. Vy teď můžete rozhodnout o budoucnosti našeho národa.
Protože pokud tento podvod, tuto genocidu spáchanou na občanech ČR odložíte a nebudete
jakkoliv dále vyšetřovat. Tak to už potom ovšem nežijeme v demokratickém a právním státu,
ale to už potom žijeme v nějakém absurdistánu, kde už vlastně neplatí logika a ani žádné
zákony, základní lidská práva a svobody jsou běžně porušována, Ústava ČR je pouhý cár
papíru, stejně jako LZPS a občané ČR jsou pouhými otroky. Začíná novodobá digitální totalita.
Žádám, abych byl(a) vyrozuměn(a) o učiněných opatřeních.
Děkuju Vám všem za Vaši nestrannost při posuzování tohoto případu.
S velkou úctou a pozdravem

PCR TESTY

Polymerázová řetězová reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer%C3%A1zov%C3%A1_%C5%99et%C4%9Bzov%C3%A1_reakce
úryvek z článku:
Polymerázová řetězová reakce (PCR, anglicky polymerase chain reaction) je metoda rychlého a
snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových kyselin. Úseky DNA, které
se mají namnožit (amplifikovat), musí být ohraničeny na začátku a na konci tzv. primery (krátkými
oligonukleotidy DNA). PCR slouží k vytvoření až mnoha milionů exaktních kopií vzorového fragmentu
DNA o maximální délce 10 tisíc nukleotidů (v některých případech bylo dosaženo délky až 40 tisíc[1]),
což umožňuje provést analýzu DNA i z velmi malého vzorku. K syntéze nového vlákna DNA se používá
nejčastěji termostabilní DNA polymeráza bakterie Thermus aquaticus, odtud označení Taq
polymeráza. PCR probíhá v zařízení zvaném termocykler, které je zkonstruováno tak, aby dokázalo
během několika sekund zvýšit nebo snížit teplotu o několik desítek stupňů Celsia.
Postup PCR sestává z několika kroků.
1. Denaturace – DNA se po dobu 20–30 sekund zahřívá na teplotu 94–98 °C. Při této teplotě
dochází k rozrušení vodíkových můstků v molekule DNA a k rozvolnění dvoušroubovice. Vzniká tak
jednovláknová DNA, na kterou mohou v dalším kroku nasednout primery.
2. Nasednutí primerů – teplota se sníží na 50–65 °C, což umožňuje nasednutí primerů na
specifická místa DNA. Na dvouvláknové úseky DNA-primer se váže DNA polymeráza.
3. Syntéza DNA – teplota použitá v této fázi závisí na použité DNA polymeráze. Nejběžnější
Taq polymeráza má optimum aktivity na 75–80 °C. V tomto kroku dochází k samotné syntéze DNA. Ve
směru od 5' konce ke 3' konci přirůstá vlákno DNA komplementární k původní molekule DNA.
Tyto kroky se cyklicky opakují, pro dostatečnou amplifikaci původní molekuly DNA obvykle postačuje
30 cyklů. V případě, že na začátku byla ve vzorku pouze jediná molekula DNA, po 32 cyklech teoreticky
dostaneme až 1 miliardu nasyntetizovaných molekul DNA.

Kary Mullis - PCR
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Kary-Mullis---PCR:28
Kary Mullis přepis odpovědi:
„Jde o výsledky … jejich interpretaci (pozn.: PCR testů). Pokud byste řekli. Pokud by ve vás vůbec mohli
najít tento virus a pokud PCR test uděláte správně, můžete najít téměř cokoliv v kýmkoliv. Začnete tak
trochu věřit v tu buddhistickou myšlenku, že vše je obsaženo ve všem. Pokud dokážete zvětšit jednu
molekulu až na obraz, který můžete měřit, což PCR dokáže… existuje velmi málo molekul, kde aspoň
jednu z nich nemáte v těle.“

PCR TESTY C19
Dne 23. ledna 2020 Corman a spol. zveřejnili online vědeckou publikaci „Detekce nového
koronaviru 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase“ v časopise Eurosurveillance.
Od toho okamžiku všechny mezinárodní organizace včetně WHO, CDC, ECDC, dále vědci z
různých univerzit, farmaceutických společností a také ministerstva zdravotnictví téměř všech
světových vlád, tak skoro všichni přijali tento článek jako standardní diagnostický protokol
pro SARS-CoV-2. Takže na základě této vědecké publikace se začali používat PCR testy po
celém světě.
(Corman-Drostenův dokument)
Detekce nového koronaviru 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase
23.1.2020
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045#r8
úryvek z článku:
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla čínská kancelář WHO dne 31. prosince 2019
informována o případech zápalu plic neznámé etiologie ve městě Wuhan v provincii Hubei [ 1 ]. Nový
koronavirus, který se v současnosti nazývá 2019-nCoV, byl čínskými úřady oficiálně oznámen jako jeho
původce dne 7. Sekvence virového genomu byla uvolněna pro okamžitou podporu veřejného zdraví
prostřednictvím komunitního online zdroje virological.org dne 10. ledna (Wuhan-Hu-1, GenBank
přístupové číslo MN908947 [ 2]), následované čtyřmi dalšími genomy uloženými 12. ledna v databázi
virových sekvencí spravované Globální iniciativou pro sdílení všech údajů o chřipce (GISAID). Sekvence
genomu naznačují přítomnost viru blízce příbuzného členům virového druhu nazývaného CoV
související s těžkým akutním respiračním syndromem (SARS), což je druh definovaný původcem
vypuknutí SARS u lidí v letech 2002/03 [ 3 , 4 ] . Tento druh také zahrnuje velké množství virů většinou
detekovaných u netopýrů nosorožců v Asii a Evropě.
K 20. lednu 2020* bylo WHO oznámeno 282 laboratorně potvrzených lidských případů [ 5 ]. Potvrzené
případy u cestujících z Wuhanu byly oznámeny 13. a 17. ledna v Thajsku, stejně jako 15. ledna v
Japonsku a 19. ledna v Koreji. Rozsah přenosu 2019-nCoV z člověka na člověka není v době psaní této
zprávy jasný, ale existují důkazy o určitém přenosu z člověka na člověka.
Mezi hlavní priority pro usnadnění zásahů v oblasti veřejného zdraví patří spolehlivá laboratorní
diagnostika. Při akutní respirační infekci se RT-PCR běžně používá k detekci kauzálních virů z
respiračních sekretů. Již dříve jsme prokázali proveditelnost zavedení robustní detekční technologie
založené na RT-PCR v reálném čase ve veřejných zdravotnických laboratořích během mezinárodních
zdravotních mimořádných událostí koordinací mezi veřejnými a akademickými laboratořemi [ 612 ] . Ve všech těchto situacích byly izoláty virů dostupné jako primární substrát pro zavedení a
kontrolu testů a provedení testu.
V současném případě 2019-nCoV nebyly izoláty viru nebo vzorky od infikovaných pacientů dosud
dostupné mezinárodní komunitě veřejného zdraví. Zde podáváme zprávu o vytvoření a ověření
diagnostického pracovního postupu pro screening 2019-nCoV a specifické potvrzení navržené v
nepřítomnosti dostupných virových izolátů nebo původních vzorků pacientů. Návrh a validace byly
umožněny blízkou genetickou příbuzností se SARS-CoV z roku 2003 a napomohlo tomu použití
technologie syntetických nukleových kyselin….

… Poděkování: Tato práce byla financována generálním ředitelstvím Evropské unie pro výzkum
prostřednictvím projektů Připravit (GA602525), Porovnat (GA643476) a EVAg (GA653316); ze strany
DG SANCO Evropské unie prostřednictvím EVD-LabNet a také německým ministerstvem výzkumu
prostřednictvím projektů RAPID (01KI1723A) a DZIF (301-4-7-01.703)….

…Střet zájmů: Olfert Landt je generálním ředitelem společnosti Tib-Molbiol; Marco Kaiser je vedoucí
výzkumný pracovník v GenExpress a slouží jako vědecký poradce pro Tib-Molbiol.

Tento článek ze dne 23. ledna 2020 Corman a spol. byl podroben důkladnému přezkoumání
a byla vytvořena Revizní zpráva (peer review), která jednoznačně shledává tuto „Detekci
nového koronaviru 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase“ jako velice nevhodnou
k diagnostice viru SARS-CoV-2 a to hned z několika důvodů.

Revizní zpráva na výše uvedený (Corman-Drostenův dokument)

Tato Revizní zpráva je zcela klíčová a jasně vysvětluje, proč PCR test není vhodný jako
specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
Externí peer review (Revizní zpráva) testu RTPCR k detekci SARS-CoV-2 odhaluje 10 hlavních
vědeckých nedostatků na molekulární a metodologické úrovni: důsledky pro falešně pozitivní
výsledky.
30.11.2020
https://zenodo.org/record/4298004#.YskrfnZByUk
úryvek z článku:
V publikaci s názvem „Detekce nového koronaviru 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase“
(Eurosurveillance 25(8) 2020) autoři představují diagnostický pracovní postup a protokol RT-qPCR pro
detekci a diagnostiku 2019-nCoV (nyní známý jako SARS-CoV-2), o kterém tvrdí, že je ověřený, a
zároveň jde o robustní diagnostickou metodologii pro použití v laboratořích veřejného zdraví.
Ve světle všech důsledků vyplývajících z této publikace pro společnosti na celém světě provedla
skupina nezávislých výzkumníků bod po bodu přezkoumání výše uvedené publikace, ve kterém 1) byly
křížově zkontrolovány všechny komponenty předloženého návrhu testu, 2) Doporučení protokolu RTqPCR byla hodnocena w.r.t. správná laboratorní praxe a 3) parametry zkoumané podle příslušné
vědecké literatury pokrývající danou oblast.
Publikovaný protokol RT-qPCR pro detekci a diagnostiku 2019-nCoV a rukopis trpí řadou technických a
vědeckých chyb, včetně nedostatečného návrhu primeru, problematického a nedostatečného
protokolu RT-qPCR a absence přesné validace testu. Předložený test ani samotný rukopis nesplňují
požadavky na přijatelnou vědeckou publikaci. Dále nejsou zmíněny závažné střety zájmů autorů.
Konečně, velmi krátká doba mezi odesláním a přijetím publikace (24 hodin) znamená, že zde buď
nebyl proveden systematický proces vzájemného hodnocení, nebo je problematicky nízká kvalita.

Poskytujeme přesvědčivé důkazy o několika vědeckých nedostatcích, chybách a nedostatcích. S
ohledem na zde prezentované vědecké a metodologické nedostatky jsme přesvědčeni, že redakční
rada Eurosurveillance nemá jinou možnost, než publikaci stáhnout….

… 3. Počet cyklů amplifikace (méně než 35; s výhodou 25-30 cyklů); V případě detekce viru >35 cyklů
detekuje pouze signály, které nekorelují s infekčním virem, jak bylo stanoveno izolací v buněčné
kultuře [přehled v 2]; pokud je někdo testován pomocí PCR jako pozitivní při použití prahu 35

cyklů nebo vyšší (jako je tomu ve většině laboratoří v Evropě a USA), pravděpodobnost, že
je dotyčná osoba skutečně infikována, je menší než 3 %, pravděpodobnost, že uvedený
výsledek je falešně pozitivní je 97 %...

… 8. Corman-Drostenův dokument nebyl recenzován
Před formální publikací v odborném časopise jsou vědecké a lékařské články tradičně certifikovány
„peer review“. V tomto procesu si redaktoři časopisu nechají poradit od různých odborníků
(„referentů“), kteří práci hodnotili, a mohou identifikovat slabá místa v jejích předpokladech,
metodách a závěrech. Časopis obvykle publikuje článek pouze tehdy, když jsou redaktoři přesvědčeni,
že autoři reagovali na obavy rozhodčích a že prezentovaná data podporují závěry vyvozené v článku.“
Tento proces je dobře popsán pro Eurosurveillance [16].
Dokument Corman-Drosten byl předložen Eurosurveillance 21. ledna 2020 a přijat k publikaci 22.
ledna 2020. 23. ledna 2020 byl dokument online. Dne 13. ledna 2020 byla na oficiálních webových
stránkách WHO [17] zveřejněna verze 1-0 protokolu, aktualizována 17. ledna 2020 jako verze
dokumentu 2-1 [18], ještě předtím, než byl 23. ledna na Eurosurveillance zveřejněn dokument
CormanDrosten.
Za normálních okolností je peer review časově náročný proces, protože minimálně dva odborníci z
oboru musí kriticky číst a komentovat předložený příspěvek. Podle našeho názoru tento článek nebyl
recenzován. Dvacet čtyři hodin je prostě málo na provedení důkladného peer review. Náš závěr
podporuje skutečnost, že jsme našli obrovské množství velmi závažných konstrukčních nedostatků,
které činí PCR test zcela nevhodným jako diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2. Jakýkoli
molekulární biolog obeznámený s návrhem RT-PCR by snadno pozoroval závažné chyby přítomné v
článku Corman-Drosten před skutečným procesem přezkoumání. Dne 26. října 2020 jsme požádali
Eurosurveillance, aby nám zaslala kopii zprávy o vzájemném hodnocení.
K dnešnímu dni jsme tuto zprávu neobdrželi a v dopise ze dne 18. listopadu 2020 ECDC jako hostitel
pro Eurosurveillance odmítlo poskytnout přístup, aniž by uvedlo podstatné vědecké důvody pro své
rozhodnutí. Naopak píší, že „zveřejnění by podkopalo účel vědeckých výzkumů“. [24].

9. Autoři jako redaktoři
Poslední bod je jedním z hlavních problémů. Ukazuje se, že dva autoři článku Corman-Drosten,
Christian Drosten a Chantal Reusken, jsou také členy redakční rady tohoto časopisu [19]. Dochází tak
k vážnému střetu zájmů, který posiluje podezření, že dokument nebyl recenzován. Zdá se, že rychlé
zveřejnění bylo možné jednoduše proto, že autoři byli také součástí redakční rady Eurosurveillance.
Tato praxe je kategorizována jako ohrožující vědeckou integritu.

SOUHRNNÝ KATALOG CHYB NALEZENÝCH V PŘÍSPĚVKU
Dokument Corman-Drosten obsahuje následující konkrétní chyby:
1. Neexistuje žádný specifikovaný důvod pro použití těchto extrémně vysokých koncentrací primerů v
tomto protokolu. Popsané koncentrace vedou ke zvýšeným nespecifickým vazbám a amplifikacím
produktů PCR, což činí test nevhodným jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARSCoV-2.
2. Šest nespecifikovaných kolísavých poloh zavede obrovskou variabilitu v reálných laboratorních
implementacích tohoto testu; matoucí nespecifický popis v dokumentu Corman-Drosten není vhodný
jako standardní operační protokol, takže test není vhodný jako specifický diagnostický nástroj k
identifikaci viru SARS-CoV-2.
3. Test nedokáže rozlišit mezi celým virem a virovými fragmenty. Test proto nelze použít jako
diagnostiku intaktních (infekčních) virů, takže test není vhodný jako specifický diagnostický nástroj k
identifikaci viru SARS-CoV-2 a k vyvozování závěrů o přítomnosti infekce.
4. Rozdíl 10 °C s ohledem na teplotu nasedání Tm pro pár primerů1 (RdRp_SARSr_F a RdRp_SARSr_R)
také činí test nevhodným jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
5. Závažná chyba je vynechání hodnoty Ct, při které je vzorek považován za pozitivní a negativní. Tato
hodnota Ct se také nenachází v následných podáních, což činí test nevhodným jako specifický
diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
6. Produkty PCR nebyly validovány na molekulární úrovni. Tato skutečnost činí protokol
nepoužitelným jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
7. PCR test neobsahuje ani jednoznačnou pozitivní kontrolu k vyhodnocení jeho specifičnosti na SARSCoV-2, ani negativní kontrolu k vyloučení přítomnosti jiných koronavirů, takže test není vhodný jako
specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
8. Návrh testu v článku Corman-Drosten je tak vágní a chybný, že se lze vydat desítkami různých
směrů; nic není standardizováno a neexistuje žádný SOP. To velmi zpochybňuje vědeckou validitu
testu a činí jej nevhodným jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.
9. S největší pravděpodobností nebyl Corman-Drostenův článek recenzován, takže test nebyl vhodný
jako specifický diagnostický nástroj k identifikaci viru SARS-CoV-2.

10. Zjistili jsme vážné střety zájmů nejméně u čtyř autorů, kromě toho, že dva z autorů článku
Corman-Drosten (Christian Drosten a Chantal Reusken) jsou členy redakční rady Eurosurveillance. 29.
července 2020 byl přidán střet zájmů (Olfert Landt je generálním ředitelem TIB-Molbiol; Marco Kaiser
je vedoucím výzkumníkem v GenExpress a slouží jako vědecký poradce pro TIB-Molbiol), který nebyl v
původní verzi deklarován (a stále je chybí ve verzi PubMed); TIB-Molbiol je společnost, která jako
„první“ vyrobila PCR kity (Light Mix) na základě protokolu publikovaného v Corman-Drostenově
rukopise a podle vlastních slov tyto PCR-testovací kity distribuovala ještě před zveřejněním. dokonce
předložen [20]; dále Victor Corman & Christian Drosten nezmínili svou druhou afilaci: komerční
zkušební laboratoř „Labor Berlin“. Oba jsou tam zodpovědní za diagnostiku virů [21] a společnost
působí v oblasti testování PCR v reálném čase.

Ve světle našeho přehodnocení testovacího protokolu k identifikaci SARS-CoV-2 popsaného v
dokumentu Corman-Drosten jsme identifikovali chyby a inherentní omyly, které činí test SARS-CoV2 PCR zbytečným.
Rozhodnutí o tom, které testovací protokoly budou zveřejněny a zpřístupněny, leží přímo v rukou
Eurosurveillance. Rozhodnutí rozpoznat chyby zjevné v dokumentu Corman-Drosten má výhodu v
tom, že do budoucna výrazně minimalizuje lidské náklady a utrpení. Není v nejlepším zájmu
Eurosurveillance tento dokument stáhnout? Náš závěr je jasný. Tváří v tvář všem zde popsaným
ohromným nedostatkům a chybám v návrhu protokolu PCR docházíme k závěru: V rámci vědecké
integrity a odpovědnosti nezbývá moc na výběr.

Revizní zpráva ke stažení CZ:
https://uloz.to/file/53ajJhpjKysh/review-corman-drosten-paper-final-version-10-3-public-finalczpdf?showDialog=1#

PCR C19 – počátek
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/PCR-C19---po%C4%8D%C3%A1tek:9

MUDr. Jan Hnízdil o pandemii, PCR testech, strašení, očkování
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/MUDr.-Jan-Hn%C3%ADzdil-2.9.2021:a

PCR C19 - časová osa

Dne 31. 12. 2019 byla čínská kancelář WHO informována o případech zápalu plic neznámé etiologie
ve městě Wuhan v provincii Hubei.
Dne 10.1.2020 byla uvolněna sekvence virového genomu pro okamžitou podporu veřejného zdraví
prostřednictvím komunitního online zdroje virological.org (Wuhan-Hu-1, GenBank přístupové číslo
MN908947 [ 2]), následované čtyřmi dalšími genomy uloženými 12. ledna v databázi virových
sekvencí spravované Globální iniciativou pro sdílení všech údajů o chřipce (GISAID).
Dne 11.1.2020 společnost TIB MOLBIOL (Roche) nabízela testovací kity: LightMix Modular Wuhan
CoV RdRP-gene (530) a LightMix SarbecoV E-gene plus EAV kontrol (530/660). Pouze jeden den poté,
co byla uvolněna sekvence virového genomu (Wuhan-Hu-1). V dokumentu LightMix Modular Wuhan
CoV RdRP-gene (530) se zmiňuje 2019-nCoV.
Dne 13.1.2020 WHO zveřejňuje dokument o Diagnostické detekci Wuhanského koronaviru 2019
pomocí RTPCR metody.
Dne 17.1.2021 WHO zveřejňuje dokument o Diagnostické detekci 2019-nCoV pomocí RT-PCR v
reálném čase.
Dne 19.1.2020 bylo na GISAID uvolněno 13 dalších genomových sekvencí pocházející z 6 různých
laboratoří.
Dne 21.1.2020 byl (Corman-Drostenův dokument) předložen Eurosurveillance.
Dne 22.1.2020 byl (Corman-Drostenův dokument) přijat k publikaci.
Dne 23.1.2020 byl (Corman-Drostenův dokument) online.
Dne 24.1.2020 WHO zveřejňuje dokument o CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RTPCR Diagnostic Panel (první PCR test, který CDC vydala pro nouzové užití).
Dokument prvního PCR testu, který vznikl mezinárodní spoluprací, těch nejlepších vědců z celého
světa pod rouškou WHO, CDC, EU a vědců především z Číny, ale také i z celého světa.
V únoru 2020 CDC oficiálně vydala první PCR test, CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) RealTime RT-PCR Diagnostic Panel
V červenci 2020 CDC vydala druhý test, CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay
Dne 21.7.2021 CDC vyzývá laboratoře, aby přešly na multiplexní metodu a ukončuje nouzové užití
prvního PCR testu, který CDC vydala a to CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR
Diagnostic Panel k 31.12.2021.
První PCR test CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel se
používal od února 2020 až do 31.12.2021.

Nový genom koronaviru 2019 (MN908947)
10.1.2020
https://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319

Těžký akutní respirační syndrom coronavirus 2 isolovaný Wuhan-Hu-1, kompletní genom
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947

Společnost TIB MOLBIOL (Roche)
11.1.2020
https://archive.ph/Vulo5

První odkaz z obrázku „Společnost TIB MOLBIOL (Roche)“
TIB MOLBIOL - LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene (530)
11.1.2020
https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_53-0777_96_Wuhan-Rgene_V200204_09155376001%20(2).pdf

Druhý odkaz z obrázku „Společnost TIB MOLBIOL (Roche)“
TIB MOLBIOL - LightMix SarbecoV E-gene plus EAV kontrol (530/660)
11.1.2020
https://archive.ph/YdcQj

WHO zveřejňuje dokument o Diagnostické detekci Wuhanského koronaviru 2019 pomocí RTPCR
metody
13.1.2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assayv1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2

WHO zveřejňuje dokument o Diagnostické detekci 2019-nCoV pomocí RT-PCR v reálném čase
17.1.2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2

Na GISAID bylo uvolněno 13 dalších genomových sekvencí pocházející z 6 různých laboratoří
19.1.2020
https://virological.org/t/preliminary-phylogenetic-analysis-of-11-ncov2019-genomes-2020-0119/329

WHO zveřejňuje dokument o CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR
Diagnostic Panel (první PCR test, který se používal po celém světě)
24.1.2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whoinhouseassays.pdf

Již od začátku šlo o obchod se společností TIB MOLBIOL.

V červenci 2020 CDC vydala druhý test, CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay
Ale teprve až po roce CDC vyzvala laboratoře k používání tohoto testu a multiplexní metody.

Upozornění pro laboratoře: Změny CDC RT-PCR pro testování SARS-CoV-2
21.7.2021
https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV2_Testing_1.html?fbclid=IwAR0WDr89htgcEK41XPz4EjY0rDEse1bs2doqXKMz0HW8oWjzz_v71WCA_
Yg
úryvek z článku:
Publikum : Jednotlivci provádějící testování na COVID-19
Úroveň : Laboratorní výstraha
Po 31. prosinci 2021 CDC stáhne žádost americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o
povolení nouzového použití (EUA) CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR
Diagnostic Panel, the test poprvé představen v únoru 2020 pouze pro detekci SARS-CoV-2. CDC
poskytuje toto předběžné upozornění pro klinické laboratoře, aby měly dostatek času na výběr a
implementaci jedné z mnoha alternativ schválených FDA.
Navštivte web FDA , kde najdete seznam autorizovaných diagnostických metod COVID-19. Pro shrnutí
výkonnosti molekulárních metod schválených FDA s referenčním panelem FDA navštivte tuto stránku .
V rámci přípravy na tuto změnu doporučuje CDC klinickým laboratořím a testovacím místům, které
používají test CDC 2019-nCoV RT-PCR, vybrat a zahájit přechod na jiný test COVID-19 autorizovaný
FDA. CDC vyzývá laboratoře, aby zvážily přijetí multiplexní metody, která může usnadnit detekci a
diferenciaci SARS-CoV-2 a virů chřipky. Takové testy mohou usnadnit pokračující testování jak na
chřipku, tak na SARS-CoV-2 a mohou ušetřit čas i zdroje, když se dostáváme do chřipkové
sezóny. Laboratoře a testovací místa by měly před zahájením klinického testování validovat a ověřit
vybraný test ve svém zařízení.

Diagnostické testy CDC na COVID-19
7.8.2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/testing.html
úryvek z článku:
CDC vyvinulo dva laboratorní testy, které identifikují SARS-CoV-2, virus způsobující COVID-19. Prvním
testem pro diagnostiku COVID-19, který CDC distribuovalo a který byl vydán v únoru 2020, je
diagnostický panel CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR, test, který přesně
detekuje SARS-CoV-2 v dýchacích cestách.
CDC vydala druhý test v červenci 2020, CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay, který
umožňuje laboratořím veřejného zdraví provádět tři testy v jedné reakční jamce. Flu SC2 Multiplex je
efektivnější při použití testovacích činidel, umožňuje vyšší propustnost a současně poskytuje přesné
výsledky o přítomnosti nukleové kyseliny SARS-CoV-2, chřipky A a chřipky B ve vzorku
pacienta. Příznaky COVID-19 a chřipky mohou být podobné,
Poznámka: CDC ukončí činnost diagnostického panelu RT-PCR v reálném čase CDC 2019-nCoV na
konci roku 2021. Další podrobnosti naleznete v části Diagnostický panel RT-PCR v reálném čase CDC
2019-nCoV níže.
…Nejnovější laboratorní test CDC detekuje dva typy chřipkových virů (A a B) a SARS-CoV-2
současně. Tento test se nazývá CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay.
…Jediný test, který diagnostikuje současnou infekci jedním nebo více z těchto virů, umožňuje
laboratořím veřejného zdraví pokračovat v dohledu nad chřipkou a zároveň testovat na SARS-CoV-2.
…Flu SC2 Multiplex Assay byl navržen s použitím údajů o genomech SARS-CoV-2, které nebyly k
dispozici, když byl navržen první test, což pravděpodobně zlepší detekci viru SARS-CoV-2 ve srovnání s
původním diagnostický panel CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR.
…Přestože diagnostický panel CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR naplnil důležitou neuspokojenou
potřebu, když byl vyvinut a nasazen na začátku roku 2020, poptávka po tomto testu klesla kvůli
autorizaci alternativ s vyšší propustností a multiplexních testů, které detekují obojí. SARS-CoV-2 a
další běžné respirační patogeny současně. Z tohoto důvodu CDC po 31. prosinci 2021 ukončí provoz
diagnostického panelu 2019 nCoV Real-Time RT-PCR.

Multiplexní test CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) Multiplex Assay
6.10.2021
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/multiplex.html

Kam zmizela každoroční vlna chřipkové epidemie na přelomu roku 2020 a roku 2021?

Grafy WHO: https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

Z grafů WHO je patrné, že poté co se začaly používat PCR testy po celém světě, tak chřipka
úplně zmizela z celého světa. V srpnu 2021 CDC vyzvala laboratoře k používání multiplexní
metody a chřipka se postupně začala postupně znovu objevovat.
Z grafů je také patrné, že chřipková vlna na přelomu roku 2021 a roku 2022 vykazuje až
podezřele málo chřipky typu B oproti přelomu roku 2019 a roku 2020.

PCR testy, C19 x chřipka
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/PCR-testy-C19-x-ch%C5%99ipka:5

Další důležitá zpráva, která navazuje a doplňuje výše uvedenou Revizní zprávu.

40 cyklů u RT-PCR testu na Covid 19: Zbraň hromadného ničení?
1.2.2021
https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.005420.pdf
úryvek z článku:
Ve skutečnosti některé testy PCR na Covid-19 otevřeně uznávají možné interference virem chřipky A
(H1N1), chřipkou B virus (Yamagata), respirační syncyciální virus typu B, respirační adenovirus (typ
3 a 7), virus parainfluenzy (typ B), mycoplasma pneumoniae a chlamydia pneumoniae. Ale pokud
tam je celosvětová jednomyslná kritika, je to naprostá nesprávnost v počtu cyklů používaných po
celém světě k diagnostice Covid-19.
Zpráva ke stažení CZ:
https://uloz.to/tamhle/inQjl2wroAVD#!ZGxjBQR2AGMwMTV0ZmRjMwN1AGAwAREJDJ82pQSAIzSJq
wWwMN==

PCR testy se zabýval také Reiner Fuellmich v procesu Soud veřejného mínění – Grand jury.

Grand Jury Den 3 - PCR Test (informační video)
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-3-en-online:7

PCR – POČET CYKLŮ
PCR - počet cyklů
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/PCR---po%C4%8Det-cykl%C5%AF:a

Váš test na koronavirus je pozitivní. Možná by to nemělo být.
29.8.2020
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
úryvek z článku:
V Massachusetts by 85 až 90 procent lidí, kteří byli v červenci pozitivně testováni s prahem cyklu 40,
bylo považováno za negativních, pokud by prahová hodnota byla 30 cyklů, řekl Dr. Mina.

Provedení testu SARS-CoV-2 RT-PCR jako nástroje pro detekci infekce SARS-CoV-2 v populaci
31.5.2021
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00265-6/fulltext
úryvek z článku:
Ve světle našich zjištění, že je nepravděpodobné, že by více než polovina jedinců s pozitivními výsledky
testu PCR byla infekční, pozitivita testu RT-PCR by neměla být považována za přesné měřítko
výskytu infekčního SARS-CoV-2. Naše výsledky potvrzují zjištění ostatních, že rutinní používání
„pozitivních“ výsledků RT-PCR testů jako zlatého standardu pro hodnocení a kontrolu nakažlivosti
neodráží skutečnost, „že 50–75 % případů je jedinec PCR pozitivní, jsou pravděpodobně
postinfekční“.

Falešné PCR testy – falešná krize
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Falesne-PCR-testy-falesna-krize:9

WHO v dokumentu o CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic
Panel ze dne 24.1.2020 uvádí (vysoký) počet cyklů 37-40.

WHO zveřejňuje dokument o CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR
Diagnostic Panel (první PCR test, který se používal po celém světě)
24.1.2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/whoinhouseassays.pdf
V tomto dokumentu se uvádí počet cyklů 37-40 CT.

WHO přiznává, že počet cyklů má vliv na falešnou pozitivitu u PCR testů

WHO přiznává, že počet cyklů má vliv na falešnou pozitivitu u PCR testů
7.12.2020
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Tento článek WHO ze dne 7.12.2020 byl již ze stránek WHO smazán.

záloha článku:
https://web.archive.org/web/20210120083427/https://www.who.int/news/item/14-12-2020-whoinformation-notice-for-ivd-users
úryvek z článku:
Stejně jako u každého diagnostického postupu je důležité zaznamenat pozitivní a negativní
prediktivní hodnoty produktu v dané testovací populaci. S klesající mírou pozitivity SARS-CoV-2 klesá i
pozitivní prediktivní hodnota. To znamená, že pravděpodobnost, že osoba, která má pozitivní
výsledek (detekován SARS-CoV-2), je skutečně infikována SARS-CoV-2, se snižuje se snižující se mírou
pozitivity, bez ohledu na specifičnost testu. Proto se poskytovatelům zdravotní péče doporučuje, aby
vzali v úvahu výsledky testování spolu s klinickými příznaky a symptomy, potvrzeným stavem
jakýchkoli kontaktů atd.
Uživatelé reagencií RT-PCR by si měli pečlivě přečíst návod k použití, aby zjistili, zda je nutné ruční
nastavení prahu pozitivity PCR, aby se zohlednil jakýkoli šum pozadí, který může vést k tomu, že
vzorek s hodnotou vysokého prahu cyklu (Ct) bude interpretován jako pozitivní. výsledek. Princip
návrhu RT-PCR znamená, že u pacientů s vysokými hladinami cirkulujícího viru (virová nálož) bude k
detekci viru potřeba relativně málo cyklů, a tak bude hodnota Ct nízká. Naopak, když vzorky vrátí
vysokou hodnotu Ct, znamená to, že k detekci viru bylo zapotřebí mnoho cyklů. Za určitých okolností
je obtížné zjistit rozdíl mezi šumem pozadí a skutečnou přítomností cílového viru. Návod IFU tedy
uvede, jak interpretovat vzorky na nebo blízko limitu pro pozitivitu PCR. V některých případech bude
návod k použití uvádět, že hraniční hodnotu je třeba upravit ručně, aby se zajistilo, že vzorkům s
vysokými hodnotami Ct nebude nesprávně přiřazen SARS-CoV-2 detekován kvůli šumu na pozadí.

WHO v tomto článku připouští nejenom falešnou pozitivitu způsobenou počtem cyklů, ale
rovněž připouští další falešnou pozitivitu, která je daná bez ohledu na specifičnost testu.
úryvek z článku:
S klesající mírou pozitivity SARS-CoV-2 klesá i pozitivní prediktivní hodnota. To znamená, že
pravděpodobnost, že osoba, která má pozitivní výsledek (detekován SARS-CoV-2), je skutečně
infikována SARS-CoV-2, se snižuje se snižující se mírou pozitivity, bez ohledu na specifičnost testu.

PCR – falešná pozitivita
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/PCR---fale%C5%A1n%C3%A1-pozitivita:0

Ale vraťme se zpět k počtu cyklů.
PCR test není vhodný k diagnostice viru SARS-COV-2. I když se tento test může stále
zdokonalovat, stále je okolo něj mnoho problémů, které budou neustále přetrvávat a právě
jedním z nich je zejména počet cyklů. Není stanovena jednotná hodnota, kdy je test pozitivní
a kdy negativní. Dr. Alejandro Sousa ve své zprávě uvádí, že u PCR testů do prahu cyklu 17
mělo vše údajně fungovat, ale neexistuje světová shoda na hodnotě cyklů. Dr. Fauci přiznává,
že u PCR testu po počtu cyklů 35 CT a více, tak z těchto výsledků PCR testu není potom nikdo
schopen rozlišit, zda se jedná o „infekční“ virus anebo postinfekční zbytky viru.
WHO dostala zpětnou vazbu od uživatelů o zvýšeném riziku falešných výsledků SARS-CoV-2
při testování vzorků pomocí činidel RT-PCR na otevřených systémech.
WHO dne 7.12.2020 přiznala, že počet cyklů má vliv na falešnou pozitivitu u PCR testů,
navzdory tomuto zjištění později WHO DOPORUČILA (nesmyslně vysoký) počet cyklů na
hodnotu prahu 40 – 45. Tak vysoký počet cyklů se používá např. i u nás v ČR.
Toto je důkaz toho, že metoda PCR, která se používá k detekci SARS-CoV-2, tedy neslouží
k tomu, aby se hledaly doopravdy infekční, nakažlivé osoby za účelem toho, aby se tyto
osoby tedy vyloučily ze společnosti do karantény, aby se „bránilo“ šíření viru ve společnosti.
Zde jde o to, aby bylo zachyceno, „vytvořeno“, co nejvíce pozitivně otestovaných osob. Aby
čísla „nakažených“ byly co nejvyšší, aby mohla být těmito daty „nakažených“ prokázána
„pandemie“. Protože čím více testů se provede, tím více (i falešně) pozitivních osob se zjistí.
Tady nejde o zdraví lidí, tady jde o vytváření, co největšího počtu „nakažených“ osob, aby
byla udržována „pandemie“. Bez PCR testů, není pandemie.

DOPORUČENÍ WHO
WHO tedy zveřejnila a poté smazala článek, ve kterém přiznává, že zvýšený počet cyklů má
vliv na počty falešně pozitivních výsledků u PCR testů. Přesto potom DOPORUČILA A
DOPORUČUJE vysoký počet cyklů 40 - 45 CT.
DOPORUČENÍ není žádné právně závazné smluvní NAŘÍZENÍ, které by se MUSELO dodržovat,
a za které by hrozily v případě jeho porušení anebo nedodržení nějaké sankce. Je to pouze
DOPORUČENÍ.
A pokud toto DOPORUČENÍ odporuje samotné logice a má obrovský vliv, dopad na obrovský
počet osob a znamená obrovský zásah do základních práv a svobod občanů, pak se vláda ČR,
MZČR NESMĚLA, NEMĚLA nikdy řídit tímto DOPORUČENÍM. Protože pokud pouze na
základě pozitivního testu byli občané nuceni setrvat v karanténě, nahlásit rizikové kontakty,
mělo to potom také obrovský dopad nejen na členy jejich rodiny, ale také na jejich příbuzné,
kolegy v práci, atd. Jen kvůli DOPORUČENÍ WHO a kvůli finančnímu prospěchu z tohoto
podvodu. Přece se nemůže někdo obhajovat DOPORUČENÍM, když si je vědom následků,
které svým jednání může napáchat, pokud toto nesmyslné, nelogické DOPORUČENÍ dodrží a
dodržuje.
Vláda ČR, MZČR, výrobci PCR testů, firmy, které testování provádí, tak ti všichni tyto
informace musí vědět. Není možné, aby tyto informace neměli anebo nevěděli. Tím pádem
se podíleli a podílí na tomto podvodu jménem Covid-19. Pokud kdokoliv vědomě a úmyslně
lidem lže a klame je z důvodu vlastního profitu, vlastního obohacení, pak nese i část viny za
zločiny, které byly spáchány proti lidskosti v souvislosti s „pandemií“ Covid-19. Protože tuto
covid-agendu vytvářel a vytváří, přiživuje ji při životě a zcela dobrovolně páchal skutky
s vědomím protiprávnosti a s jistým úmyslem, kterým bylo obohacení.

Informace ke koronaviru a nemoci covid-19
18.9.2020
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sarscov-2-puvodne-2019-ncov-179250/
Vláda na svých stránkách uvádí, že pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo
žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno (doporučeno).
Přesto od března 2021 vláda zavedla plošné testování v zaměstnáních, ve školách, atd.

ZÁVĚR

PCR testy a Covid-19

První PCR test CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel
se používal od února 2020 až do 31.12.2021.
Z grafů WHO je patrné, že poté co se začaly používat tyto PCR testy po celém světě, tak
chřipka úplně zmizela z celého světa. V srpnu 2021 CDC vyzvala laboratoře k používání
multiplexní metody a chřipka se postupně začala postupně znovu objevovat.

Co vlastně detekovaly tyto první PCR testy?
První PCR testy byly s největší pravděpodobností natolik citlivé, že detekovaly i běžné
respirační onemocnění a i jiné viry jako například virus chřipky A, virus chřipky B a i jiné viry a
vyhodnotily je jako pozitivní výsledek tohoto PCR testu na SARS-CoV-2.

V revizní zprávě se uvádí:
…pokud je někdo testován pomocí PCR jako pozitivní při použití prahu 35 cyklů nebo vyšší
(jako je tomu ve většině laboratoří v Evropě a USA), pravděpodobnost, že je dotyčná osoba
skutečně infikována, je menší než 3 %, pravděpodobnost, že uvedený výsledek je falešně
pozitivní je 97 %.
poznámka:

Alejandro Sousa ve své zprávě uvádí:
Ve skutečnosti některé testy PCR na Covid-19 otevřeně uznávají možné interference virem chřipky A
(H1N1), chřipkou B virus (Yamagata), respirační syncyciální virus typu B, respirační adenovirus (typ
3 a 7), virus parainfluenzy (typ B), mycoplasma pneumoniae a chlamydia pneumoniae. Ale pokud
tam je celosvětová jednomyslná kritika, je to naprostá nesprávnost v počtu cyklů používaných po
celém světě k diagnostice Covid-19.

Takže je nasnadě se ptát, kolik osob na světě z celkového počtu pozitivně testovaných osob
PCR testem na SARS-CoV-2 mělo skutečně tento virus SARS-CoV-2?

Chřipková sezóna se letos nekonala, ale o to horší může být ta příští. Měli bychom se bránit
způsoby chování, které jsme si osvojili při covidu
25.4.2021
https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/04/chripkova-sezona-se-letos-nekonala-ale-o-to-horsimuze-byt-ta-pristi-meli-bychom-se-branit-zpusoby-chovani-ktere-jsme-si-osvojili-pri-covidu/
úryvek z článku:
„V Evropském regionu v období od 40. týdne 2020 do 8. týdne 2021 byl, ve srovnání s průměrem
předchozích šesti sezon, zaznamenán pokles sentinelových detekcí viru chřipky o 99,8 %.

Prezident Tanzanie nevěří testům na COVID-19, pozitivní vzorek měla i koza a papája
9.5.2020
https://cnn.iprima.cz/prezident-tanzanie-neveri-testum-na-covid-19-pozitivne-vysla-i-koza-tripolitici-vsak-zemreli-2705

Prezident Tanzánie o PCR testech
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Prezident-Tanz%C3%A1nie-o-PCR-testech:3

Dochází a docházelo zde ke zneužití výsledků PCR testů a k jejich účelové (dez)interpretaci.
To že má někdo pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 neznamená nic jiného, než pouze pozitivní
hodnota výsledku tohoto testu, která absolutně nevypovídá nic o aktuálním zdravotním
stavu osoby, ani o její infekčnosti popřípadě neinfekčnosti, atd.
I přesto se klade a kladl obrovský důraz na provedení tohoto PCR testu a to zcela zbytečně.

PCR testy nefungují.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se tyto současné a nespolehlivé PCR testy pro
diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.

Antigenní testy

Antigenní testy jsou nespolehlivé a absolutně nevhodné k diagnostice viru SARS-CoV-2.
Antigenní test je lakmusový papírek (pH), který reaguje na kyselost nebo zásaditost, a proto
tento test vyhodnotí například ocet jako pozitivní na SARS-CoV-2.

Ocet má covid

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Ocet-m%C3%A1-covid:9

Chybí 600 odběrových míst na PCR testy. Zapomnělo se na ně
1.12.2021
https://neovlivni.cz/chybi-600-testovacich-mist-na-pcr-zapomnelo-se-nane/?fbclid=IwAR0PkwVC5q7L2xPqSNzq9SbNRNlnJk3_BS3-qDBgDD0fdzemWpw6B-VNnRg
úryvek z článku:
„Zjara, kdy byl v úřadu ještě Petr Arenberger, se připravovalo navýšení kapacit PCR center na 600
míst. Arenberger ale skončil a někde v mezičase se požadavek ztratil. Začalo se to řešit znovu až s

koncem prázdnin, kdy hygiena přišla s tím, že antigenní testy nefungují. A ukázalo se, že ta
centra nikdo nebuduje. Vojtěch resort převzal, ale tohle mu asi nikdo neřekl,“ uvedl člen Ústředního
krizového štábu.

Antigenní testy nefungují.

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby se tyto současné a nespolehlivé antigenní testy
pro diagnostiku viru SARS-CoV-2 přestaly veřejně používat k diagnostice viru SARS-CoV-2.

MOTIV C19

Motivem každé „pandemie“ je prodat vakcínu. To je patrné jak na „pandemii“ prasečí
chřipky z roku 2009, tak i na „pandemii“ Covid-19.
(viz příloha: Prasečí chřipka – falešná pandemie)
Pandemie je příležitost. Peníze jsou motiv.

Vláda nám lhala
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/1pIQ3ZHUtS5w:f

CNN Prima News, K věci: Nechat to na lidech?
22.12.2021
https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-alenepoustela-ven-53815
Svoboda: „Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to, ale nepouštěla ven.“

Motiv sdělil Kubek:
„Jedná se o klasickou reklamní kampaň, potřebujeme prodat produkt a tím je vakcína.“
20.6.2021
Kubek - Klasická reklamní kampaň (29:32-32:40) (Vojtěch, Válek, Kubek)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/221411030500620/

A jak jde vidět, tak úkol prodat produkt se vydařil.

Pfizer za čtvrtletí zvýšil zisk o 78 procent. Nejen díky vakcínám
28.7.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-pfizer-za-ctvrtleti-zvysil-zisk-o-78-procentnejen-diky-vakcinam-210218

Vakcíny jsou zlatý důl. Kdo a kolik na nich vydělá?
7.3.2021
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/vakciny-jsou-zlaty-dul-kdo-a-kolik-na-nich-vydela40353181

Vakcíny Pfizer a Moderna zdražují. Výrobci letos vydělají stovky miliard
1.8.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vakciny-pfizer-a-moderna-zdrazuji-vyrobci-letos-vydelajistovky-miliard-171106
úryvek z článku:
Farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna v posledních smlouvách s EU navýšily ceny za vakcíny
proti covidu-19. V případě Pfizeru je cenovka vyšší zhruba o čtvrtinu, Moderna je dražší asi o deset
procent.

Miliardová válka o očkování. Covid rozpoutal investiční šílenství do vakcín
23.11.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakcina-koronavirus-pfizer-astrazeneca-martindienstbier.A201122_201405_domaci_cern
úryvek z článku:
Byl to minimálně kontroverzní moment. V den, kdy Pfizer oznámil účinnost své vakcíny, prodal ředitel
firmy Albert Boula většinu svých akcií. Ty tehdy jednorázově poskočily o 15 procent. Boula je prodal za
letošní maximum a zbohatl o téměř šest milionů dolarů (133 milionů korun).
Následovala smršť konspiračních teorií, že jde jen o důkaz připravenosti „covidového podvodu“, o
velkou miliardovou hru farmaceutických firem, které v roce 2021 zavalí svět svými vakcínami proti
koronaviru.

Covid udělal z desítek lékařů a vědců miliardáře
1.1.2021
https://www.novinky.cz/clanek/koronavirus-covid-udelal-z-desitek-lekaru-a-vedcu-miliardare40346656

PCR TESTY A ANTIGENNÍ TESTY ČR

Testy na nový koronavirus byly svěřeny i „Babišově“ laboratoři
13.3.2020
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/testy-na-novy-koronavirus-byly-svereny-i-babisove-laboratori92835?amp=1&fbclid=IwAR3Ct-PRA-oveX7fi-a5675BsPef0I2AfGqdCIm3L-9YhTwBZ4MG7EVLTkA
úryvek z článku:
Naopak jiná soukromá laboratoř – Tilia Laboratories, o jejíž vedoucí Soně Pekové minulý týden šířil
nepravdivé informace ministr Vojtěch, na seznamu ministerstva chybí. A na svém webu uvádí, že má
z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu pozastavenou možnost
vyšetřovat pacienty na COVID-19.

Babišova firma nově na seznamu laboratoří, co testují na koronavirus
13.3.2020
https://neovlivni.cz/babisova-firma-nove-na-seznamu-laboratori-co-testuji-nakoronavirus/?fbclid=IwAR0bfa14eDV7ePUnSQZNqRI5QYaZ3OVe6jNPyHtflObGCWJR-P0BpukwYpE
úryvek z článku:
Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo počet laboratoří, které budou nově testovat lidi na nový
koronavirus.
Na seznamu se nově objevilo i jméno společnosti Vidia-Diagnostika, která patří do skupiny FutureLife.
Tedy firmy spadající do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Laboratoř má v Česku sedmnáct
odběrných míst, většina z nich je v Praze nebo ve Středočeském kraji. Informuje o tom portál Seznam
zprávy.
Naopak laboratoř Tilia vzpurné Soni Pekové, která jako první otestovala pacienty odmítnuté státem,
byla ze seznamu vyřazena. Testovala za 1300 korun.
„Babišova“ Vidia-Diagnostika, která je nyní na státním seznamu, počítá, že u nich lidé zaplatí okolo
3000 korun.

Česko by mělo mít vlastní výrobu testů na koronavirus, řekl Babiš Vestci
14.7.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/andrej-babis-prohlidka-laboratori-covid-19-adamvojtech.A200714_072248_domaci_lesa?

úryvek z článku:
Premiér Andrej Babiš společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem navštívili společnost
Diana Biotechnologies, která vyrábí testy na přítomnost covid-19 v klinických vzorcích. Podle Babiše je
důležité, aby stát podporoval české firmy a zajistil tak alespoň částečnou nezávislost Česka na
dodávkách zdravotnického materiálu ze zahraničí při případné druhé vlně epidemie koronaviru.

SÚKL: ROZHODNUTÍ o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace
24.2.2021
https://resetheus.org/wp-content/uploads/2021/06/SUKL-odpoved-IV-min.pdf

Ústav žádosti Rozhodnutím o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne 11. 12. 2020, č. jedn.
sukl314380/2020 nevyhověl a požadované údaje neposkytl, neboť jsou obchodním tajemstvím ve
smyslu § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím a majetkem výrobců uvedených testů.

MZČR a SÚKL šikanovali doktorku Pekovou a její laboratoř.
MZČR a SÚKL naopak chrání, kryjí výrobce PCR a antigenních testů.

Zpráva o hodnocení výkonu pro GeneProof SARS-CoV-2 PCR Kit
06/2021
https://resetheus.org/wp-content/uploads/2021/06/Hodnoceni-funkcni-zpusobilosti-GeneProofmin.pdf
poznámka: Zpráva o hodnocení je z velké části začerněna. General Template EN_2.0_21. 11. 2019?

Chybí 600 odběrových míst na PCR testy. Zapomnělo se na ně
1.12.2021
https://neovlivni.cz/chybi-600-testovacich-mist-na-pcr-zapomnelo-se-nane/?fbclid=IwAR0PkwVC5q7L2xPqSNzq9SbNRNlnJk3_BS3-qDBgDD0fdzemWpw6B-VNnRg
úryvek z článku:
„Zjara, kdy byl v úřadu ještě Petr Arenberger, se připravovalo navýšení kapacit PCR center na 600
míst. Arenberger ale skončil a někde v mezičase se požadavek ztratil. Začalo se to řešit znovu až s

koncem prázdnin, kdy hygiena přišla s tím, že antigenní testy nefungují. A ukázalo se, že ta
centra nikdo nebuduje. Vojtěch resort převzal, ale tohle mu asi nikdo neřekl,“ uvedl člen Ústředního
krizového štábu.

Antigenní testy už stačit nebudou, schválíme to, potvrdil Babiš
15.11.2021
https://www.novinky.cz/clanek/koronavirus-antigenni-testy-uz-stacit-nebudou-schvalime-topotvrdil-babis-40378132

Rozhodnuto: Testy už stačit nebudou
18.11.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-rozhodnuto-testy-uz-stacit-nebudou-40378382

Milionářem díky testům na covid. Odběrová místa se stala šancí ke zbohatnutí
29.8.2022
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/povinne-testovani-odberova-mista-antigennitesty.A210516_212115_domaci_mama?

Zbohatnutí z Hamáčkovy éry: Žena bez peněz vydělala na testech 55 milionů
12.8.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zbohatnuti-z-hamackovy-ery-zena-bez-penezvydelala-na-testech-55-milionu211284?fbclid=IwAR1DxlFt6qCNRTEcpIRqgBIVNi1kSWWwXvaeu6aFdIVunoLTJ3rwmHps69c

Jak Babiš bohatne v časech koronaviru: vydělává podpora imunity, laboratoř i potraviny
19.10.2020
https://hlidacipes.org/jak-babis-bohatne-v-casech-koronaviru-vydelava-podpora-imunity-laborator-ipotraviny/?fbclid=IwAR0xBcBNkjBe8GHRyKh6khsJUhfeV6nmrTTF-QrPrSrxhlY6Js67wvUaJbM

Majetek Babiše vzrostl o desítky miliard, Česko přitom rekordně zadlužil
6.4.2022
https://www.forum24.cz/majetek-babise-vzrostl-o-desitky-miliard-cesko-pritom-rekordne-zadluzil/
úryvek z článku:
Podle údajů, které každoročně představuje časopis Forbes, si Andrej Babiš polepšil meziročně o zhruba
20 miliard korun. Jeho majetek vzrostl téměř ke 100 miliardám korun. Za dobu, kdy jmění premiéra
Andreje Babiše vzrostlo o zmíněných 20 miliard korun, činil deficit státního rozpočtu rekordních 417
miliard korun.

Andrej Babiš
https://forbes.cz/zebricky/nejbohatsi-cesi-ve-svete-2022/andrej-babis3/?fbclid=IwAR24RjQfC2oAmZ8IBXcp9ujNAGtinFCSW_Ex4rwm77tEWNClr72hNrKcjD8
úryvek z článku:
Pořadí ve světovém žebříčku: 654.
Aktuální hodnota majetku: 4,4 mld. dolarů (96,8 mld. korun)
Hodnota majetku v loňském žebříčku: 3,5 mld. dolarů (77 mld. korun)
Meziroční posun: vzestup o 205 příček, nárůst o 0,9 mld. dolarů (+26 procent)

OČKOVACÍ KAMPAŇ TEČKA
Očkovací kampaň Tečka byla klamavá již od začátku. Vláda věděla, že vakcína nebyla
zkonstruována proto, aby zabránila šíření viru. Přesto vláda a její experti a odborníci (covid –
agitátoři) veřejnosti lhali a neustále lžou.
(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)
Udělejme tečku za koronavirem. Půlroční propagace očkování začala
12.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kampan-ockovani-zahajeni-spoty-ukazkazahajeni.A210412_092033_domaci_vank

Jihoafrickou mutací se v Česku poprvé nakazil plně očkovaný člověk
13.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-prvni-ockovany-nakazen-jihoafricka-mutacetezky-prubeh.A210413_163220_domaci_chtl

MZČR prozradilo, že objednalo více než 48 milionů dávek vakcín proti covidu-19
15.6.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/06/15/ministerstvo-zdravotnictvi-cr-prozradilo-ze-objednalo-vicenez-48-milionu-davek-vakcin-proti-covidu19/?fbclid=IwAR1NA3KLf8KsK5liu8XfTgMBolS5iFDeewXePTUWDZNLuNVI4f7ZLlwTwqo

Motivace MZČR a vlády byla mít co nejvíce „nakažených“ covidových pacientů.

Docházelo k manipulaci a účelovému navyšování statistik nemocných ze strany zdravotníků.

Zdravotní sestry promluvily
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/zdravotni-sestry:8
Zdravotní sestra Adriana Čipižáková: „Vlastně tady popíšu, to co se dělo v těch vlnách. Jakejkoliv
pacient přišel k nám na akutní ambulanci a jenom trošku zakašlal, tak se mu psala diagnóza
suspektního covidu u 69 – 75. Proč? Byly za to super prachy.“

Zdravotníkům snížili covidový příplatek. Pacientů je příliš mnoho
15.2.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zdravotnikum-snizili-covidovy-priplatek-pacientu-je-prilismnoho-141841
úryvek z článku:
Pražská Fakultní Thomayerova nemocnice nebo nemocnice v Jihlavě se rozhodly, že kvůli tomu sníží
příplatky pro zdravotníky, kteří na covid oddělení pracují. Lékaři a zdravotní sestry tak přijdou nejspíše
o tisíce korun měsíčně.
Ještě do loňské pandemie covidu-19 platily zdravotní pojišťovny za každého pacienta, který byl
hospitalizován na jednotce intenzivní péče, částku 166 400 korun za týden.
V éře ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za hnutí ANO) pak došlo k dohodě, že budou pojišťovny
k tomu hradit příplatek. Ten byl loni ve výši 413 448 korun za týden. Takže týdenní léčba jednoho
pacienta s covidem-19 na jednotce intenzivní péče tak celkově stála 579 848 korun.
poznámka: V článku je tabulka příplatků pro zdravotníky

Vláda ČR „motivovala“ nemocnice a zdravotníky, aby záměrně ve svůj finanční prospěch
navyšovaly čísla případů „nakažených“ covid-19.

Vláda schválila odměny za boj s covidem-19. Dostanou je zdravotníci i pracovníci sociálních
služeb
8.3.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/socialni-sluzby-zdravotnici-nemocnice-odmeny-koronavirusmalacova-schillerova_2103081801_gak
úryvek z článku:
…Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie
koronaviru odměny od 15 tisíc do 50 tisíc korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a
radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25 tisíc korun. Schválila to v pondělí vláda.
Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odměny dostanou také zdravotníci v
nemocnicích. …
… Zdravotníci v nemocnicích zároveň dostanou odměny za nasazení během koronavirové
pandemie. V rozpočtu je na ně vyčleněno 12 miliard korun, řekla ve videu na twitteru ministryně
financí Alena Schillerová (za ANO). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by
zdravotníci měli dostat odměny v květnové výplatě. …

… Podle Blatného by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní
měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého. To v pondělí uvedla také Česká televize, podle které zároveň
nezdravotničtí pracovníci dostanou 30 tisíc korun. Odměny podle pátečního vyjádření ministra
dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měly jít díky změně
kompenzační vyhlášky.
Za březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75 tisíc korun hrubého. Ostatním
pracovníkům náležela odměna 30 tisíc korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun,
peníze většina dostala k říjnové výplatě. …

Nemocnice Královehradeckého kraje zvýšily loni zisk na 203 mil. Kč
5.8.2022
https://www.mednews.cz/nemocnice-kralovehradeckeho-kraje-zvysily-loni-zisk-na-203-mil-kc/

Fiala o covidových opatřeních: Čísla rostou razantní kroky jako lockdowny ale nechystáme
14.7.2022
https://cnn.iprima.cz/fiala-o-covidovych-opatrenich-cisla-rostou-razantni-kroky-jako-lockdowny-alenechystame112964?fbclid=IwAR2z5k7s9bZqrEkcX5RZPfZmLHVPRW8LoAnM0s9nEvZwpOR0oYPek5IdMEE
úryvek z článku:
Ministr představil kampaň, která má zpropagovat další posilující dávku očkování proti covidu. Poběží
v televizích a rádiích, v tisku, na webu, venkovních reklamách a sociálních sítích.
Heslem nové kampaně ministerstva zdravotnictví na podporu pokračování očkování proti covidu-19
bude „Očkujeme se pro život beze strachu“ s podtitulem „Zdraví přeje připraveným“.
Novinářům koncept kampaně dnes představili zástupci ministerstva. V létě se nová kampaň objeví na
sociálních sítích, v médiích začne na konci září. Kampaň bude stát kolem 50 milionů korun.

Je to až opravdu absurdní, že dne 14.7.2022 chce někdo někoho očkovat proti covid, a
připravovat a hlavně platit očkovací kampaň.

Nakupování za nouzového stavu

Motivem vyhlašování nouzového stavu je, že za nouzového stavu se dají zakázky realizovat
rychle a jednoduše.

Nouzový stav – nakupovat rychle, aneb pandemie a zadávání veřejných zakázek
24.3.2020
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/nouzovy-stav-nakupovat-rychle-anebpandemie-a-zadavani-verejnych-zakazek

Vláda odmítla zveřejnit smlouvy dodavatelů během stavu nouze. Má co skrývat?
8.4.2020
https://www.forum24.cz/vlada-odmitla-zverejnit-smlouvy-dodavatelu-behem-stavu-nouze-mela-bysdelit-duvody/

Zdrcující zpráva NKÚ. Některé případy jsme předali policii, říká prezident NKÚ
22.3.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zdrcujici-zprava-nku-nektere-pripady-jsme-predali-policii-rikaprezident-147876?fbclid=IwAR2F0vntCUH4FKKivQ47T_qNfjZa-FOkXJjwOQt9pH5hZRYFMUyiHXFvgo4

Stát kupoval respirátory i za 777 Kč za kus, zjistila kontrola
22.3.2021
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nku-stat-podcenil-pripravu-na-pandemii-zakazky-provazelchaos-40354671?fbclid=IwAR1DzwNjcCNlBMB0p2WeJuOeCzoetpY0GpU9uS8lrsgCmGu1iAfPwFH7zE#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=web

Vládní strany se obávají odčernění smluv uzavřených za nouzového stavu. Zamítly návrh na jejich
zveřejnění
27.3.2021
https://www.forum24.cz/vladni-strany-se-obavaji-odcerneni-smluv-uzavrenych-za-nouzoveho-stavuzamitli-navrh-na-jejich-zverejneni/

Peníze za testování

Unikátní data o tržbách za testování. Poprvé víme, kolik kdo dostal za covid
13.6.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-kdo-nejvic-testoval-na-covid-nemeckykoncern-i-byvaly-poslanec-ods205596?fbclid=IwAR3VBUvaJ5MMTEZYQkK3brnMLp1IG61eHPCSGpAnuDSw7q2tnr7XVlylxg#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&
utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
úryvek z článku:
Do první dvacítky s největšími výkony v PCR testech se zařadilo sedm členských firem QualityLab,
především Laboratoře Agel miliardáře Tomáše Chrenka, konkurenční Vidia-Diagnostika ze
svěřenského fondu Andreje Babiše, Aeskulab se švýcarskými vlastníky, německý koncern SynLab, GHC
Genetics s účastí amerického kapitálu. EUC Laboratoře zakládal bývalý manažer PPF Jan Blaško,
laboratořím Ifcor šéfuje výzkumník František Flek.

Tyto firmy musí vědět, že zvýšený počet cyklů má vliv na falešně pozitivní výsledky, a že nad
počet cyklů 35 nemůžou PCR testy detekovat „živý“ virus a tedy i infekčního pacienta, který
by mohl nakazit dalšího člověka. Tudíž musí vědět, že na základě pozitivního výsledku i
přesto, že pacient nevykazoval žádné symptomy respiračního omezení, tak byl krácen na
svých právech, právě kvůli pozitivnímu PCR testu.
Čím více testů, tím více (i falešně) pozitivních, tím více peněz pro firmy.
Tím více peněz pro všechny, kteří dokážou dodat dezinfekci, roušky, respirátory, PCR testy,
antigenní testy, pronajmout prostory pro testovací místnosti, pronajmout prostory pro polní
nemocnici v Letňanech, atd.
Reklamní kampaň Tečka: vytvořit videa, upoutávky, zaplatit herce, pracovníky, zaplatit
vysílací čas v médiích.

„Nakažení“ vytváří „pandemii“. „Pandemie“ je příležitost, šance zbohatnout.

další zakázky:

Polní nemocnice Letňany

Do Letňan dorazil konvoj s materiálem k výstavbě polní nemocnice
19.10.2020
https://web.archive.org/web/20201021121741/https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-letnandorazil-konvoj-s-materialem-k-vystavbe-polni-nemocnice/1947561
úryvek z článku:
Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, dohoda o tom byla uzavřena mezi
nemocnicí a zástupci veletržního areálu v sobotu večer. ČTK to řekl majitel letňanského výstaviště
Pavel Sehnal. Nemocnice by měla zaplatit provozní náklady spojené s užíváním areálu 22 milionů.

Polní nemocnice v Letňanech ještě ani nestála, ale již 18.10.2020 bylo prvních 22 milionů
proplaceno soukromé firmě ABF miliardáře Pavla Sehnala

smlouvy:
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=63080575

O nemocnici na covid se zajímá policie. Stála 100 milionů, byla prázdná
9.4.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/o-nemocnici-na-covid-se-zajima-policie-stala-100-milionubyla-prazdna149902?fbclid=IwAR1xqopwnx1OBWHhCLKH6JK6WHUaFhKUgf_GU2Fm66Gx8o4bVW9U3WeIGac#
dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_camp
aign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
úryvek z článku:
Policie dostala trestní oznámení kvůli záložní nemocnici v Letňanech. Žádného pacienta s covidem-19
nikdy nepřijala, až byla zrušena.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) začali prošetřovat případ
pronájmu polní nemocnice v pražských Letňanech.
Postavena byla v prostorách tamního výstaviště během loňského podzimu, kdy se v Česku v
nemocnicích opět výrazně zvyšoval počet pacientů s koronavirem. Jenže od října do února, kdy
fungovala jako záložní zdravotnické zařízení, nepřijala letňanská nemocnice ani jediného pacienta s
covidem-19.
Přesto vyšel její provoz zhruba na 100 milionů korun. Za samotný pronájem se zaplatilo soukromé
firmě ABF miliardáře Pavla Sehnala více než 74 milionů.

Policie odložila případ nemocnice na covid. Stála 100 milionů, neměla lidi
27.1.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-policie-odlozila-pripad-nemocnice-nacovid-stala-100-milionu-nemela-lidi186865?fbclid=IwAR29833rl4xoOPJCCHaBxJh14d1BSCzgVeCZdPvdHvJKO6tdo69qk7L2I4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2
&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
úryvek z článku:
Informaci o odložení případu má i Ministerstvo zdravotnictví. Podle žalobce je v roli poškozeného a
může proti jeho usnesení podat stížnost.
Pražská policie tento týden uzavřela případ, v němž prověřovala pronájem prostor pro polní
nemocnici v Letňanech.
Nemocnice Bulovka, kterou k tomu pověřil tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, za pronájem
místa na letňanském výstavišti zaplatila 58,5 milionu korun bez DPH firmě miliardáře Pavla Sehnala.

Jeho společnost ABF si přitom sama pozemky, kde bylo zdravotnické zařízení v Letňanech připraveno,
pronajímá. A část dokonce od Ministerstva financí.
Bulovka pak hradila také energie a náklady na technické vybavení, rozvody kyslíku, nákupy
zdravotnické techniky a materiálu, opravy nebo vytápění. Celkově mělo jít o částku kolem sta milionů
korun.

Obrat v kauze polní nemocnice v Letňanech. Prymula je nevinný, ale policie opět koná
10.2.2022
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/letnany-nemocniceproverovani/r~a069b6dc89b311ecbdb0ac1f6b220ee8/
úryvek z článku:
… Policie podle zjištění Aktuálně.cz znovu otevřela kauzu pronájmu prostor na vybudování polní
nemocnice v Letňanech, která se postavila při druhé vlně koronavirové epidemie. Kriminalisté
původně kauzu odložili. Žalobce však jejich závěr zrušil. Celkové náklady na provoz nemocnice dosáhly
100 milionů korun. Podmínky pronájmu měl domluvit tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula
(za ANO).
Polní nemocnice v Letňanech se začala budovat v druhé půli října 2020, kdy vypukla druhá vlna
epidemie koronaviru. Tehdy denní přírůstky nově nakažených výrazně překračovaly hranici 10 tisíc.
Budova měla začít sloužit v případě, že kapacity standardních nemocnic pro pacienty s vážným
průběhem nemoci nepostačí. Na konci října bylo hospitalizovaných téměř osm tisíc lidí.
Smlouvu na pronájem ploch uzavřel z pokynu tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly Jan
Kvaček (ředitel Nemocnice na Bulovce, pod niž polní zařízení spadalo) s podnikatelem Pavlem
Sehnalem, který měl plochu v Letňanech v držení. Kontrakt o pronájmu zněl na dvacet milionů korun.
Podle serveru Seznam Zprávy byl Prymula podezřelý z dvou trestných činů: z porušení povinnosti při
správě cizího majetku a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Předminulý týden server upozornil, že
policie kauzu odložila.
Případ se však dal znovu do pohybu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, dozorový žalobce z Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 2 verdikt o odložení kauzy uplynulé pondělí zrušil. Kriminalisté tak musí v
prověřování okolností, za jakých byl prostor pro vybudování nemocnice poskytnut, pokračovat. Trestní
řízení se znovu rozběhlo.
… Vyšetřující policista vedl coby podezřelého tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu.
Podle něj se mohl - jak už bylo řečeno výše - dopustit porušení povinnosti při správě cizího majetku a
zneužití pravomoci úřední osoby. Jeho provinění mělo spočívat v tom, že se dohodl na pronájmu s
podnikatelem Pavlem Sehnalem za 20 milionů, ačkoliv mu měla finanční skupina PPF nabízet jiné
vyhovující prostory pro špitál zdarma.

EVROPSKÁ UNIE C19 A ČR

Mezinárodním motivem falešné pandemie byl a je obchod s vakcínami.

Česko má přes Evropskou unii objednánu vakcínu proti covidu pro 5,5 milionu lidí
23.11.2020
https://www.lidovky.cz/domov/cesko-ma-pres-evropskou-unii-objednanu-vakcinu-proti-covidu-pro5-5-milionu-lidi.A201123_162616_ln_domov_lihem
úryvek z článku:
Česko má ve společné dohodě států Evropské unie objednánu vakcínu proti covidu-19 od tří výrobců
pro 5,5 milionu obyvatel. Zaplatí za ně 1,8 miliardy korun. O dalších milionech dávek jedná s dalšími
výrobci. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za
ANO).

Nákup vakcín byl realizován v rámci EU také smlouvou mezi EU a společností Pfizer. Smlouva
byla zveřejněna v netransparentní podobě dokonce i pro europoslance.

Smlouva mezi Pfizer a EU je z velké části začerněna i pro europoslance
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/redacted_advance_purchase_agreement_biontechpfizer_0.pdf?fbclid=IwAR2DrI_kHyJO6LP-Ym_h6S6-ycdIiDUrGdhN99AqEEhTPZlTI85SsAgpNVA

MZČR podepsalo smlouvu s firmou Pfizer, tím se ČR zaručila za vakcíny a převzala odpovědnost za
nežádoucí účinky.

Smlouva mezi Pfizer a ČR je také z velké části začerněna
8.12.2020
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=9iprq&fbclid=IwAR3aF-ldYWjBMKXCfcYNQi3NzHt92IFNUTbOO2S7lip78gis4lRrFaP224

Stát se zaručil za vakcínu. Prokázat nežádoucí účinky bude složité, říkají experti
8.12.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-vakcina-odskodneni-zdravotni-nasledkyjan-blatny-stat-zatim-nikoho-neodskodnil.A201207_152233_domaci_chtl

Náhrady za újmu po očkování proti C19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Nemaj%C3%AD-n%C3%A1rok-naod%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD:1
úryvek z videa:
Z hlediska povahy nežádoucího účinku a jeho následků a vlivu na kvalitu života se však podle názoru
Ministerstva zdravotnictví nejedná o zvlášť závažné ublížení na zdraví, které jako předpoklad náhrady
újmy stanoví zákon č. 569/2020 Sb.

SÚKL: Pravděpodobnou souvislost s očkováním proti covidu má jedno úmrtí
22.6.2022
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sukl-pravdepodobnou-souvislost-s-ockovanim-proti-covidu-majedno-umrti/2222871
úryvek z článku:
Dosud SÚKL přijal více než 12.000 hlášení na nežádoucí účinky očkování proti covidu, do začátku
letošního dubna také prověřoval 174 úmrtí. "Řada hlášení byla u lidí, kteří v krátké době po očkování
onemocněli covidem-19 nebo měli jiná onemocnění," řekl Boráň.

Uniklé smlouvy Pfizeru budí rozruch
26.10.2021
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/unikle-smlouvy-pfizeru-budi-rozruch-40376108
úryvek z článku:
Hradba mlčení
Pozoruhodné například je, že některé smlouvy umožňují firmě měnit termíny dodávek bez jakékoliv
penalizace, a například v dohodě s Brazílií a Kolumbií se přímo stanoví, že státy „budou souhlasit s
jakoukoliv revizí“, podotýká zpráva.

„Smlouvy důsledně staví zájmy Pfizeru nad zájmy veřejného zdraví,“ řekl deníku The Washington
Post (WP) Zain Rizvi, jeden z autorů zprávy. Smlouvy se liší, některé podmínky se však opakují.
Například závazek mlčenlivosti o detailech ujednání, který Pfizer hájí jako běžný „standard
obchodních smluv“.
Z dokumentů mimo jiné vyplývá, že například případný spor mezi britskou vládou by nerozhodovaly
veřejně britské soudy, ale v tajnosti tříčlenná arbitrážní komise řídící se mezinárodním obchodním
právem.
„Strany souhlasí, že existence arbitráže zůstane tajná,“ píše se mj. v uniklé smlouvě.
K řešení sporů arbitráží řídících se newyorským právem se pak podle dokumentů zavázaly mj. Brazílie,
Chile, Dominikánská republika, Kolumbie, Peru.

V případě sporu s EU by však věc řešily soudy řídící se belgickým právem, vyplývá z loňské smlouvy.

Známe znění první smlouvy s EU o dodávkách vakcín. To hlavní ale neříká
24.1.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zname-zneni-prvni-smlouvy-s-eu-o-dodavkach-vakcin-tohlavni-ale-nerika-139016
úryvek z článku:
Po silném nátlaku členských zemí, jejích představitelů i jednotlivých europoslanců se na veřejnost
dostává první smlouva mezi farmaceutickou firmou vyrábějící vakcíny a Evropskou komisí.
Jde o více než šedesátistránkový materiál definující vztah Evropské komise se společností CureVac,
německou biofarmaceutickou firmou, jejíž vakcínu očekává Česká republika k dodání po jejím
schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) po prvním dubnu 2021. Ačkoli vakcíny této společnosti
zatím v oběhu nejsou, jde o první případ, kdy obě strany přistoupily k uveřejnění jejich vakcinační
dohody a zpřístupnění informací, které byly dosud velkou neznámou.
Právě informační embargo, kdy se nejen běžní občané, ale ani představitelé vlád a jednotliví
europoslanci nemohli dostat ke znění zásadních smluv, způsobovalo na unijním poli značné emoce. A
smlouva CureVacu byla první, která toto dlouhé dusné mlčení prolomila. Náladu však příliš
neuklidnila. To zásadní - tedy ceny a další citlivé informace, zůstává utajené nadále.

Vláda Andreje Babiše na DOPORUČENÍ organizací jako je WHO, EU, ECDC, atd. zavedla
drastická opatření jako lockdowny, omezování obchodu a služeb, uzavírání škol, atd., tím
negativně ovlivnila (zničila) ekonomiku státu, i přestože mohla vláda předvídat jaké následky
a dopady budou mít její rozhodnutí. Protože ekonomové a finanční analytici zhoršení
ekonomické situace předpovídali už od začátku „pandemie“.

Česko a Evropa padají do hospodářské recese. Hloubku krize ještě nelze odhadnout
17.3.2020
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/koronavirus-cesko-a-evropa-padaji-do-hospodarskerecese/r~9d962098683c11ea9d74ac1f6b220ee8/
úryvek z článku:
Hrozba globální recese je po jedenácti letech zpět. Ekonomové a finanční analytici kvůli koronaviru
zhoršují výhledy pro tento rok a srovnávají ho s lety 2008 a 2009, kdy po pádu banky Lehman Brothers
začala takzvaná finanční krize.
I tentokrát zpomaluje či padá všechno, kam se člověk podívá. Státní ekonomiky, průmyslová výroba,
prodej automobilů nebo ceny ropy. Jediné, co stoupá a bude stoupat, jsou výdaje některých států na
zmírnění ekonomických dopadů koronaviru.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy EU zaváděly shodná opatření ve stejném čase a tím zhoršovaly
ekonomiku svého státu současně, tím vznikla příležitost pro vytvoření půjčky pro státy EU.

EU pomůže proti koronaviru, ale zadarmo to není
1.6.2020
https://www.irozhlas.cz/komentare/evropska-unie-ekonomika-koronavirus-obnova-evropskakomise-penize-krize-komentar_2006010629_mim
úryvek z článku:
… Svým způsobem to je něco neuvěřitelného. Na obnovu Evropy po spoušti, kterou zanechala
dvouměsíční infekce, půjde 750 miliard eur. Nemá to nic společného s půjčkou, kterou nabízí
Evropská investiční banka a další instituce ve výši 540 miliard eur.
Dvě třetiny z částky, kterou žádá předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, budou čisté dotace
a zbytek garance za půjčky.
Zmíněných 750 miliard eur odpovídá pěti evropským rozpočtům, a pokud by se rozdělovaly podle
počtu obyvatel v dané zemi, tak na Čechy vyjde 450 miliard korun. Samozřejmě se bude
postupovat podle jiného klíče, při kterém budou hlavními parametry propad ekonomiky a počet
nezaměstnaných.

… Jako při obvyklém postupu při rozdělování eurodotací musí členské státy předložit plán, jak
peníze utratí. To je tedy všechno stejné jako dosud. Rozdíl je v tom, že tyto peníze si Evropská unie
půjčí prostřednictvím až třicetiletých dluhopisů, které se budou splácet od roku 2028 do roku 2058.
Společný dluh ve výši stovek miliard eur ovšem znamená, že se posilují vazby mezi členskými státy,
zlí jazykové by tomu mohli říkat dluhová unie. Otázka pro každý stát přitom zní, jestli si skutečně
takovou hlubší integraci bude přát. Není pochyb, že vlády i parlamenty dostanou možnost se k
tomu vyjádřit, přesto se počítá s tím, že první peníze budou k dispozici už v září.

Koronavirus: Jak nastavit plán EU na záchranu ekonomiky
18.5.2020, aktualizováno 17.12.2020
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/dlouhodobyrozpocet/20200513STO79012/koronavirus-plan-eu-na-zachranu-ekonomiky
úryvek z článku:
Příští generace EU: Plán na záchranu
Plán hospodářské obnovy Unie ve výši 750 miliard eur podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von
der Leyen pomůže zahladit šrámy, které pandemie způsobila a ještě způsobí. Unie má díky této
podpoře vzejít z koronakrize odolnější, ale také ekologičtější a digitální.
Peníze si EU půjčí na finančních trzích. Splácet je bude v rámci budoucích rozpočtů - ne před rokem
2028, nejpozději však do roku 2058. Ve formě grantů bude podle dohody lídrů Unie moci členským
zemím rozdělit 390 miliard eur.
Peníze přiblíží Evropu i k jejím dalším cílům, zejména dosažení uhlíkové neutrality nebo digitalizace.
Část půjde na podporu zaměstnanosti - a část na upevnění pozice EU jako silného globálního hráče.
Peníze budou rozdělovány prostřednictvím stávajících i nových nástrojů EU. Největší z nich bude
takzvaný nástroj pro obnovu a odolnost. Zpřístupní půjčky a granty ve výši 672,5 miliardy eur a
podpoří reformy a investice členských států.
O pravidlech, kterými se různé nástroje pro implementaci budou řídit, rozhodnou poslanci společně s
členskými státy.

Dalším mezinárodním motivem falešné pandemie v rámci evropské digitalizace bylo také
zavedení digitálního EURO Covid passu. V ČR tímto EURO Covid passem byla aplikace Tečka.

IT zakázky
Mezinárodním motivem falešné pandemie bylo také zavést digitální EURO Covid pass.
V ČR se tímto EURO Covid passem stala aplikace Tečka.
K datu 6.4.2020 jsme toho o „onemocnění“ Covid-19 moc nevěděli, ale dle situace v ČR mohl
kdokoli pozorovat, že Covid-19 je běžné respirační „onemocnění“. A že se v ČR žádná
smrtelná epidemie, natož pandemie nekoná.
(viz příloha: Časová osa C19)

Ovšem Britové už k datu 6.4.2020, kdy po celé planetě probíhaly lockdowny, měli jasno v
tom, že imunitní certifikát by mohl vrátit lidi do běžného života.

Britové navrhli ‚imunitní certifikát‘. Mohl by umožnit lidem opustit karanténu a žít bez omezení
6. dubna 2020
https://www.lidovky.cz/svet/britove-navrhli-imunitni-certifikat-mohl-by-umoznit-lidem-opustitkarantenu-a-zit-bez-omezeni.A200405_095217_ln_zahranici_ele
úryvek z článku:
Ve Spojeném královstí si ale experti v čele s ministrem zdravotnictví Mattem Hancockem pohrávají s
myšlenkou udělovat lidem, kteří jsou prokazatelně vyléčení, takzvaný certifikát imunity neboli
imunitní pas. Ten by jim umožňoval prokázat se jím například na letištích, ale i u zaměstnavatelů či
policie.
„Snažíme se vyvinout jakýsi imunitní certifikát. Ten by mimo jiné prokazoval, že nemoc prodělali, a
tudíž mají v těle vytvořeny alespoň nějaké protilátky. Takový člověk by se díky tomu mohl mnohem
rychleji vrátit do normálního života,“ uvedl podle CNN Hancock. Pro BBC pak dodal, že by tento
„průkaz“ mohl být vydáván ve formě náramku.

V Číně již od roku 2014 probíhá testování nového systému, který má dle čínské vlády do
tamní společnosti přinést větší efektivitu, transparentnost a důvěru? Systém spočívá v
udělování tzv. sociálních kreditů. Občané dostávají kredity za dobré chování a za špatné jsou
jim kredity naopak odebírány.

Budování Velkého bratra: systém sociálních kreditů v Číně
20.01.2022
https://www.centrumlidskaprava.cz/blog/budovani-velkeho-bratra-system-socialnich-kreditu-v-cine

úryvek z článku:
Již od roku 2014 probíhá testování nového systému, který má dle čínské vlády do tamní společnosti
přinést větší efektivitu, transparentnost a důvěru. Systém spočívá v udělování tzv. sociálních kreditů.
Občané dostávají kredity za dobré chování a za špatné jsou jim kredity naopak odebírány.

První systém sociálního kreditu v Evropě: Itálie nabídne odměny pro vzorné občany?
25.4.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/04/25/prvni-system-socialniho-kreditu-v-evrope-italie-nabidneodmeny-pro-vzorne-obcany/
úryvek z článku:
Francouzský novinář Yannick Chatelain na svém blogu varuje před možnými negativními dopady
systému odměn: „Znamená to tedy, že ti, kteří nesplňují kritéria převládající ideologie nebo toho, co
někteří politici považují za ctnostné, budou nejprve potrestáni tím, že jim budou odebrány dávky, a
teprve poté budou odsunuti na okraj společnosti? Jaký bude další krok pro ty, kteří se s tím nesmíří a
trvají na uplatnění svého nezadatelného práva na svobodnou vůli?“
Chatelain se domnívá, že tento experiment bude zcela narušen finančními potížemi „na pozadí
ohlášené celosvětové hospodářské krize, nejistoty a strachu ze zítřka“. Je docela dobře možné, že
mnozí Boloňané vidí v této iniciativě pouze výhody a zisky, ale neuvědomují si nebezpečí. Z
dlouhodobého hlediska jsou odměny předzvěstí trestu – totéž se děje v Číně.

Protože o virus ani o zdraví tady od začátku falešné pandemie Covid-19 nejde a nikdy nešlo,
ale jde především o očkování, které nefunguje tak, jak by mělo. Tak se očkování stalo vlastně
ideologickým, myšlenkovým rozdělením společnosti. Občané se nešli očkovat převážně kvůli
zdraví, ale právě kvůli benefitům sociálního života (návštěva restaurace, kadeřnictví, apod.),
nechali se očkovat pod společenským tlakem anebo, aby si udrželi pozici v zaměstnání, apod.
Očkovaní měli výhody v sociálním životě a očkování jim zvýšilo sociální kredit ve společnosti.
Vakcína ovšem nebyla primárně konstruována, aby bránila šíření viru. Tím docházelo
k nesmyslné diskriminaci občanů, protože i očkovaný člověk se může infikovat a virus dále
přenášet. Občané EU si instalovali aplikace s QR kódy do mobilních telefonů, aby mohli
cestovat. Občané byli trasováni, sledováni s kým byli v kontaktu, atd.
Je velice zajímavé a až děsivé, jak se to celé podobá postupnému zavádění systému, který
připomíná systém sociálního kreditu jako v Číně.

Iniciativa COVID19CZ
https://covid19cz.cz/
https://covid19cz.cz/covid19-cz/ideamakeri-a-kontakty

Patrick Zandl (Covid19CZ): Nechceme lidi sledovat, jen pomáháme s hledáním nakažených
20.3.2020
https://www.lupa.cz/clanky/patrick-zandl-covid19cz-nechceme-lidi-sledovat-jen-pomahame-shledanimnakazenych/?fbclid=IwAR1ixFbslGWFlrk6lzELlZHGFJSOP9ppm61zuBsaMPqOyc3W14LVISIZT4U
úryvek z článku:
Iniciativa Covid19CZ vznikla kolem skupiny firem a online podnikatelů, kteří se rozhodli pomoci státu
se zvládáním epidemie infekční choroby COVID-19. Dnes má za sebou spuštění informačního
callcentra, ve kterém operátoři odpovídají na dotazy občanů, nebo několik spuštěných komunitních
webů.
V pátek 20. března spouští také další velký projekt: lokalizační callcentrum, které má hygienikům
pomáhat s trasováním potenciálně nakažených lidí. Základem jsou telefonáty s lidmi, u kterých už
byla nákaza potvrzena. Callcentrum ale má používat také data od mobilních operátorů a možná také
od bank. Na jejich základě má vznikat tzv. vzpomínková mapa míst, kde se nakažený v uplynulých
dnech pohyboval.
Skupina pracuje také na dalších projektech – jedním z nich je i mobilní aplikace, která by varovala
uživatele, že mohl být v kontaktu s nakažených člověkem. O trasovacím callcentru, ochraně soukromí i
dalších plánech skupiny jsme mluvili s jedním z jejích členů Patrickem Zandlem.

Iniciativa COVID19CZ ukončila činnost
23.7.2020
https://www.otevrenezdravotnictvi.cz/novinky/iniciativa-covid19cz-ukoncilacinnost?fbclid=IwAR0yvD7ZPfm85KMMs4cy1VY1y4uaPTH42vVDtfDH3bGSq6BYJ2cQ9F-VYPI
úryvek z článku:
Iniciativa představitelů technologických firem pro boj s koronavirem pod názvem COVID19CZ ukončila
svou činnost. Její aktivity pro chytrou karanténu včetně aplikace eRouška a vzpomínkových map
převzalo ministerstvo zdravotnictví. Dodavatelem a realizátorem chytré karantény 2.0 se stala státní
firma NAKIT. COVID19CZ to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Aplikace eRouška

Aplikace eRouška stála 23 milionů korun. ‚Uživatelé se zřejmě již naočkovali,‘ říká vývojář Vladimír
Dzurilla
2.11.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-vladimir-dzurilla-erouska-nakit-covid19_2111021912_vtk

Aplikace eRouška končí, používalo ji už minimum lidí
1.11.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aplikace-erouska-konci-pouzivalo-ji-uz-minimum-lidi-179299

Provoz eRoušky stojí miliony, upozorní přitom jen na zlomek nakažených
19.9.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/provoz-erousky-stoji-miliony-upozorni-pritom-jen-na-zlomeknakazenych-174716
úryvek z článku:
Loni měla aplikace eRouška zachránit Česko před šířením pandemie covidu-19. Letos už se o ní vládní
představitelé ani klíčoví odborníci prakticky nezmínili. Naposledy v únoru se bývalý ministr
zdravotnictví Roman Prymula vyjádřil, že je aplikace „prakticky k ničemu“.
Přesto eRouška dál funguje a podle dostupných informací z rejstříku smluv za provoz, údržbu a vývoj
aplikace během letošního roku do srpna ministerstvo zdravotnictví vydalo téměř 7,5 milionu korun, a
to ještě není zveřejněna smlouva za květen.
„Aplikace eRouška je stále důležitým doplňkem ke zvládání šíření onemocnění, včetně výměny
anonymních informací o nakažených s ostatními státy EU, ale nyní ji zčásti nahrazuje aplikace Tečka,“
říká k chodu eRoušky Martina Čovbanová z ministerstva zdravotnictví.

Aplikace Tečka, čTečka

Aplikace Tečka: Stahujte Covid pas, platí v celé Evropské unii (už i pro Android)
30.6.2021
https://mobilmania.zive.cz/clanky/aplikace-tecka-stahujte-covid-pas-plati-v-cele-evropske-unii/sc-3a-1352026/default.aspx
úryvek z článku:
Aplikace je napojená na portál občana skrze e-identitu, kde získáte snadný přístup ke všem
certifikátům. Případné vlastní certifikáty, potvrzení o testu, či o prodělané nemoci lze do
aplikace nahrát ručně skrze jednorázový SMS kód či QR kód, který jste obdrželi na papíře nebo
elektronicky. Tečka také pomůže s konverzí původního vakcinačního certifikátu do formátu
uznávaného v EU.

PŘEHLEDNĚ: Aplikace Tečka. Kolik stála, kdo ji používá a proč ji někde nechtějí
18.7.2021
https://prazsky.denik.cz/cestovani/covid-cestovani-aplikace-tecka.html
úryvek z článku:
…Vytvoření aplikace stálo čtyři miliony korun, její provoz a rozvoj do konce letošního roku může podle
ministerstva přijít na dalších šest milionů. Názory uživatelů na její fungování se různí.
… Žádné potíže při zobrazování potřebných dat v tuzemsku nezaznamenala ani předsedkyně Asociace
pendlerů Zuzana Vintrová. „Kdybych ale byla jako pendler testovaná v Německu a byla bych
pozitivní, tak mi to Tečka nenačte,“ uvedla Vintrová pro Deník.
Zkušenosti několika lidí pracujících v zahraničí již podle ní prokázaly, že v mezinárodním měřítku
systém nefunguje tak, jak by zřejmě měl. „Není to ale až tak akutní problém, abychom to museli
s úřady řešit,“ konstatovala.
…Někteří lidé se snaží aplikaci přelstít. I když od jejich očkování ještě neuplynula doba, po níž jsou
považováni za bezinfekční, změní si v nastavení datum. Tečka jim poté zasvítí zeleně, i když by správně
měla mít červenou barvu signalizující nebezpečí. „Tím, že si někdo přenastaví telefon, tak obelže
maximálně sám sebe,“ tvrdí Trnka. „Certifikát se kontroluje čtecí aplikací, a QR kód vždy nese
správnou informaci,“ prohlásil.

Tečka vs. čTečka. V čem se liší covidové aplikace
4.7.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/k-cemu-je-tecka-a-na-co-se-hodi-ctecka-aneb-covidoveaplikace-168924
úryvek z článku:
Dvě nové aplikace mají Čechům usnadnit cestování, ale i cesty za kulturou, službami nebo do
restaurací. Od začátku července se mohou prokazovat Tečkou, že jsou očkovaní, otestovaní nebo po
nemoci. A čTečkou to naopak lze ověřovat.
Doklad o tom, že je člověk naočkovaný, popřípadě má platný negativní test nebo je po nemoci covid19, mohou mít Češi nově od července v mobilní aplikaci Tečka. Slouží jako virtuální peněženka, do
které se automaticky ukládají oficiální certifikáty o bezinfekčnosti. Uživatel je může kdykoliv zobrazit
na displeji svého telefonu v podobě čtvercového QR kódu.

Aplikace Tečka se pořád hodí, pomůže v cizině, ujišťuje vláda
30.6.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/aplikace-tecka-zjisteni-pripad-zahranici-cestovanicertifikat.A220630_160219_domaci_lisv
úryvek z článku:
…Mobilní aplikace Tečka je nadále v kurzu. Stále je možné ji využít v případech, kdy jsou potřeba zjistit
podmínky pro cestování do cizích zemí. Můžete se s ní ale i prokázat s covidovým certifikátem v
zemích, kde je to ještě vyžadováno. V plánu je pak i její další využití.
Do budoucna by mohla být aplikace používána pro zobrazení záznamů o všech absolvovaných
očkováních, řekl ve čtvrtek náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Aplikaci Tečka, kterou si
stáhlo více než šest milionu lidí, ministerstvo spustilo před rokem.

…Dál ministerstvo využívá také ve spolupráci s Armádou ČR vybudovaný systém takzvané Chytré
karantény. Vznikat začal na jaře 2020, tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula hovořil o tom, že
by mohl nahradit některá plošná opatření. Součástí byla i aplikace eRouška nebo záměr zmapovat
pohyb nakažených podle dat mobilních operátorů.

Chytrá karanténa

Chytrá karanténa stála miliardu. Nově ji má zdravotnictví
3.6.2022
https://www.zdravezpravy.cz/2022/06/03/chytra-karantena-stala-miliardu-nove-ji-ma-zdravotnictvi/

Potvrzeno: Chytrá karanténa byl jeden velký státní podvod
26.4.2022
https://neovlivni.cz/potvrzeno-chytra-karantena-byl-jeden-velky-statni-podvod/
úryvek z článku:
…Ačkoli šlo o veřejné peníze, NKÚ nyní potvrdil původní informace Neovlivní.cz, že přípravu klíčových
nástrojů pro zvládnutí pandemie ve skutečnosti nikdo neřídil. Kvůli tomu vůbec není jisté, zda je bude
možné pro případné další vlny covidu vůbec dál využít.
“Vznik a rozvoj informačních systémů pro řízení epidemie covidu-19 ministerstvo zdravotnictví
neřídilo. Systém služeb Chytrá karanténa, který se stal novou informační podporou pro zvládání
epidemie a za který resort vynaložil 387 milionů korun, byl v průběhu svého budování zatížen vysokou
mírou improvizace a živelného rozvoje. V praxi se pak ukázalo, že s rostoucím počtem nakažených se
nedařilo trasovat kontakty pozitivně testovaných osob,” stojí v aktuálním kontrolním závěru.

… Samotní hygienici se v rozhovorech s Neovlivní.cz bránili shodným argumentem: tuzemská hygiena
nebyla na akce typu Chytrá karanténa vůbec zařízená.
„Říkali jsme ministerstvu zdravotnictví už v březnu, že v tomhle početním stavu a personální situaci
nejsme schopni tento projekt naplnit. Nikdo nás ale neposlouchal,“ uvedla šéfka jedné z regionálních
hygienických stanic.
A i těmto hlasům dal nyní NKÚ za pravdu: “Informační podporu určenou pro řízení epidemií MZd
nepřipravilo. V praxi to znamenalo, že Krajské hygienické stanice (KHS) nebyly z hlediska ICT podpory
připravené na zvládání epidemických situací. Až do druhé poloviny roku 2020 jim chybělo přes 900
pracovních stanic a notebooků.”

… Závěry NKÚ také potvrzují, že součást Chytré karantény – eRouška – byla ve skutečnosti jen dalším
marketingovým tahem, kterým vláda chtěla občanům ukázat, jak dokáže s nákazou covid-19 bojovat.
Babišův kabinet si ji objednal, ale ve skutečnosti ji úředníci hatili nebo je projekt minimálně nezajímal.

“S daty získanými z aplikace eRouška ve výsledku ministerstvo zdravotnictví nepracovalo. A to přesto,
že za její vývoj a provoz zaplatilo 20 milionů korun,” stojí v kontrolní zprávě.
Že přesně toto hrozí, upozorňovali v tomto textu IT experti ze skupiny COVID19CZ už v létě 2020.
“Rozlítostnilo nás, že ani s eRouškou stát nepomohl. Vyvinula se, ale nevíme proč. Stát nebyl schopen
zajistit, kdo to přikryje,” přiznal později již citovaný člen skupiny Patrick Zandl.

… Bývalý premiér Andrej Babiš dodnes nepřipustil v boji s covidem žádnou zásadní chybu. A nikdy
neuznal ani nefunkční IT systémy. Naopak před smrtící druhou vlnou v roce 2020 si pochvaloval, jak
Chytrá karanténa frčí. “Jsme připraveni na druhou vlnu. Máme skvělé technologie, Chytrá karanténa
funguje. Z první vlny jsme se poučili a jsme připraveni,” prohlásil 13. června 2020.
Navzdory všem odhalením novinářů – a nyní potvrzenými i závěrem NKÚ – nebyl v souvislosti s
covidem obviněn žádný politik či úředník z těch, kteří jsou za výše popsané přehmaty odpovědní.
Stejně jako nikdo nebyl potrestaný za nákupy předražených ochranných pomůcek či ohrožení
seniorů, které Babišova vláda nedokázala vybavit respirátory.

Chytrá karanténa nahradí dosavadní plošná opatření proti koronaviru
7.5.2020
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/chytra-karantena-nahradi-dosavadni-plosnaopatreni-proti-koronaviru-181377/

Chytrá karanténa: Velký státní podvod
22.7.2020
https://neovlivni.cz/chytra-karantena-velky-statni-podvod/

Další varování v boji s Covid: Nefunguje ani eRouška
23.7.2020
https://neovlivni.cz/dalsi-varovani-v-boji-s-covid-babisova-administrativa-zaspala/

Chytrá karanténa pro příští rok: 400 milionů korun, 4500 operátorů a aplikace Rosomák
5.11.2020
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chytra-karantena/r~a4a79aec1e8511ebaabd0cc47ab5f122/

NKÚ podal trestní oznámení kvůli financím na IT podporu proticovidových opatření
4.2.2022
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-nku-podal-trestni-oznameni-kvuli-financim-na-it-podporuproticovidovych-opatreni-40386201
úryvek z článku:
Kontroloři podle HN prověřovali hospodaření s penězi na protiepidemická opatření na ministerstvu
zdravotnictví, v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a v Národní agentuře pro
komunikační a informační technologie (NAKIT). Konkrétně prověřovali období od loňského dubna do
listopadu.
Podle HN se podezření z porušení zákona týká ministerstva zdravotnictví, což deníku potvrdil jeho
mluvčí Ondřej Jakob. „Evidujeme policejní žádost o součinnost v této věci. Ministerstvo zdravotnictví jí
vyhovělo, ale nemůže se k podrobnostem vyjadřovat,“ uvedl Jakob.
NAKIT, který je správcem protiepidemických systémů Chytrá karanténa či eRouška, naopak odmítl, že
by si od něj policie vyžádala doklady. Deníku mluvčí NAKIT Lukáš Trnka potvrdil, že úřad kontroloval
nakládání s penězi v souvislosti s IT podporou Chytré karantény, v závěrečné zprávě ale podle něj
nebylo konstatováno žádné porušení zákona.

IT řešení pandemie: Stát připravený nebyl. Následné budování IT provázel chaos a improvizace
25.4.2022
https://nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/it-reseni-pandemie:-stat-pripraveny-nebyl--naslednebudovani-it-provazel-chaos-a-improvizace-id12500/

další zakázky:

Boj proti dezinformacím

Semantic Visions, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

MZČR vyvracelo dezinformace na svých stránkách
https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

Tyto stránky už MZČR smazalo a fungovaly do konce ledna 2022. Stránky ovšem byly zálohovány.
webarchive:
https://web.archive.org/web/20210408104736/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid19/

Na stránce MZČR se vyvracela tato informace, která byla označena za dezinformaci:

Kvůli epidemickým opatřením zemře více lidí než na koronavirus
Dezinformace
Na sociálních sítích se šíří americké video s českými titulky z dílny projektu Otevři svou mysl. Autor
videa tvrdí, že v souvislosti s opatřeními na zbrzdění epidemie zemře více lidí, než na samotnou nemoc
covid-19 (zoufalstvím, podvýživou nebo třeba kvůli odkladu operací). Autor videa nabádá k
porušování opatření (například k otevírání obchodů) a také k masovým protestům.
Vysvětlení
Z epidemiologického hlediska a medicínského pohledu je nezpochybnitelné, že pouze striktní opatření
dostanou pandemii pod kontrolu. Proti tomu ale stojí fakt, že současná situace ovlivňuje miliony lidí
existenčně. Proto, abychom ochránili relativně malou, ale zranitelnou část populace, musíme na čas
přistoupit k tomu, že omezíme běžný život. Není však pravdou, že by snad na jiné nemoci umírali lidé
častěji než na covid-19 (od počátku pandemie se celosvětově koronavirus prokázal u více než 70 mil
lidí, přes 1,59 mil z nich zemřelo; zdroj: Univerzita Johnse Hopkinse, 12. 12. 2020). Zavedená opatření
jako např. roušky či obecně omezení mobility lidí se z dlouhodobého hlediska ukázala jako jediná
možná, jak zamezit nekontrolovatelnému šíření nemoci.
Zdroj: Semantic Visions, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Tato informace se postupem času ověřila jako pravdivá. Takže Semantic Visions stejně jako
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám záměrně občanům ČR lhali a pravdivou informaci
označovali za dezinformaci. A to vše za peníze daňových poplatníků a na pokyn vlády.

Lockdown zabil více lidí než covid, naznačují statistiky
19.8.2022
https://echo24.cz/a/STVFR/lockdown-umrti-covd-koronavirus-vice?fbclid=IwAR0Wrh5avgCeE2VXPscbRHr-yOvdxV2_5UgNc8c7DRDOhjWPzyo-NsnHtI

Další informace, které byly označeny za dezinformace, ale postupem času se ověřili jako pravdivé:
Antigenní testy jsou nespolehlivé
Očkování jako nový totalitní nástroj
Covid-19 je jenom horší chřipka
Jak je možné, že nemáme lék, ale máme vakcínu?
Farmaceutické firmy záměrně tají vedlejší účinky vakcín
K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci
Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali
Každá z vakcín bude jinak účinná
Vakcína nebude účinná
Vakcína je údajně škodlivá

Vláda AB občanům lhala za jejich peníze. Platila z veřejných peněz různé firmy, aby bojovaly s
(dez)informacemi, šířili covid - propagandu a občanům ČR lhali.
Z "pandemie" Covid-19 si vláda AB udělala lukrativní byznys.

ZÁVĚR

Na „pandemii“ nezbohatl jenom Andrej Babiš, ale také i další již nejbohatší Češi, kteří za rok
2021 zbohatli o 216 miliard.
Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2021 schodkem 419,7 mld. Kč.

Žebříček: Osm nejbohatších Čechů loni zbohatlo o 216 miliard, v čele je žena
5.4.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-zebricek-osm-nejbohatsich-cechuloni-zbohatlo-o-216-miliard-v-cele-je-zena-196863

Oxfam: Miliardáři dvojnásobně zbohatli, 160 milionů lidí se propadlo do chudoby
17.1.2022

https://www.forbes.sk/oxfam-miliardari-dvojnasobne-zbohatli-160-milionov-ludi-saprepadlo-dochudoby/?fbclid=IwAR3qvtdSpxdw3j77uOc5hNLoSc1PE3ptcq0z57xuJPMrYeImyvBJjSIZxLc
úryvek z článku:
Deset nejbohatších mužů světa zdvojnásobilo svůj majetek během prvních dvou let pandemie
nového koronaviru, kdy chudoba a nerovnost prudce stouply. Uvedla to v pondělí ve své nejnovější
zprávě britská nevládní organizace Oxfam.

Takže ti nejbohatší na pandemii vydělali na úkor obyčejných lidí.

Pandemie je příležitost. Peníze jsou motiv.

VAKCÍNY C19, IMUNITA a ÚMRTÍ

Vakcíny
Dnes už máme dostatek dat o tom, že vakcíny nefungují, tak jak nám bylo prezentováno od
samého začátku. Všichni už dávno máme možnost vědět a vidět, že vakcíny nezabrání
přenosu viru a tím pádem, ani nemůžou nikdy vytvořit kolektivní imunitu. Vakcíny ani
nebrání těžkému průběhu a očkovaní končí na JIP. Vzhledem k neúčinnosti vakcín nedává
smysl jejich podmínečnému schválení. Dnes už máme dostatek údajů, že rizika vakcín
v současnosti už začínají převládat nad jejich přínosem, prospěšností.

Vakcíny totiž oficiálně NEFUNGUJÍ již od 13.4.2021, kdy se

Jihoafrickou mutací se v Česku poprvé (oficiálně) nakazil plně očkovaný člověk
13.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-prvni-ockovany-nakazen-jihoafricka-mutacetezky-prubeh.A210413_163220_domaci_chtl
úryvek z článku:
„Máme u nás první plně očkovanou osobu infikovanou jihoafrickou variantou koronaviru, zatím má
středně těžký průběh. A není to senior,“ uvedl Hajdúch v úterý v diskuzi na Twitteru.

ČT24, RNDr. Karel Drbal, Ph.D. Události komentáře: Očkovaní a neočkovaní ze dne
12.11.2021 (video od 3:42 - 6:36)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000371112/
přepis rozhovoru:
Moderátor:

„Pane Drbale. Proč neudělalo očkování Tečku za Covidem v Česku?“

Karel Drbal:
„Protože se jednalo o falešný předpoklad. Kdyby si zodpovědní ... oficiální místa
udělali analýzu včas. A četli i ty původní studie, které se schvalováním vakcín byli učiněné. Tak by
věděli, že vakcíny nebyly konstruovány proto, aby bránily šíření viru. To je primární informace. Na
jarní, v jarní vlně už bylo jasně vidět, že i očkovaní můžou šířit virus dále. A postupně, jak se
proočkovala populace v mnoha zemích, tak vyšlo na světlo, že i ty země, kde jsou velmi dobře
proočkované populace jako Izrael, Singapur, tak se rozhodně nemůžou bránit druhé vlně, další
následné vlně.“

Zádrhel v očkování: Na tohle bude potřeba jiná vakcína, říká imunolog. A rozumí tomu málokdo
24.12.2020
https://archive.ph/UtQPd

Svoboda: Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to, ale nepouštěla ven
22.12.2021 (video od 17:20 - 19:04)
https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-alenepoustela-ven-53815
úryvek z článku:
Předseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda zkritizoval předchozí vládu za to, jak
s veřejností komunikovala očkování proti covidu. Podle něj se v odborných kruzích již před rokem
vědělo, že vakcinovaný jedinec může dál virus přenášet. „Tehdejší vláda to ale nepouštěla ven,“ řekl
poslanec v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.

Takže tehdejší vláda Andreje Babiše věděla, že očkovaný může virus přenášet, ale nepouštěla
to ven. A přesto MZČR vydávalo diskriminační opatření, která zvýhodňovala očkované, a
vytvářelo tím tlak na očkování ve společnosti, protože především mladí se nechali očkovat,
aby mohli cestovat, chodit na společenské akce, nemuseli se testovat, atd. Celá situace okolo
očkování vygradovala, když Adam Vojtěch bývalý ministr zdravotnictví vydal v demisi
vyhlášku o povinném očkování určitých skupin osob.

Vyhláška o povinném očkování vyšla ve Sbírce zákonů
10.12.2021
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyhlaska-o-povinnem-ockovani-vysla-ve-sbirce-zakonu40380720

Obchod s vakcínami je vždy motivem pandemie, stejně jako tomu bylo v případu Prasečí
chřipky v letech 2009-2010. Vláda Andreje Babiše se mohla poučit z období Prasečí chřipky,
kdy vláda ČR v letech 2009-2010 v období Prasečí chřipky nakoupila vakcíny a následně
většinu vakcín zničila.

Mexická prasečí chřipka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexick%C3%A1_prase%C4%8D%C3%AD_ch%C5%99ipka
úryvek z článku:
Český stát objednal 700 000 vakcín proti prasečí chřipce, z toho zhruba 600 000 vakcín za 110 miliónů
korun zůstalo nepoužito a bez jakéhokoli užitku se vyhodí. Očkovat se nechalo zhruba 66 000
lidí.[5] Podle oficiálních údajů se mexickou prasečí chřipkou nakazilo v ČR 2477 osob a do
března 2010 na ni 102 lidí zemřelo.
(viz příloha: Prasečí chřipka, falešná pandemie)

MUDr. Milan Kubek o očkování
20.6.2021
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Kubek-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD:4

„Klasická reklamní kampaň, my prostě potřebujeme prodat produkt, kterým je očkování.“
Dne 20.6.2021 už i pan Kubek mohl a měl vědět, že vakcíny nefungují, protože jak řekl
imunolog Karel Drbal na jarní vlně 2021 už každý mohl vidět a vědět, že vakcíny nezabrání
přenosu viru a nechrání ani před těžkým průběhem.
Pan Kubek si ve videu protiřečí, mluví o kolektivní imunitě, a o potřebě proočkovat populaci
na 90%, aby bylo dosaženo kolektivní imunity. Ke konci videa ovšem říká, že si covid
přivezeme ze zahraničí z dovolené. Přitom v té době cestovali do zahraničí především
očkovaní.
Vakcíny ovšem oficiálně NEFUNGUJÍ již od 13.4.2021.
Takže zde již nejde o zdraví občanů, ale jde především o obchod s vakcínami. Vláda zvolila
cestu rozdělování společnosti a zvýhodňování očkovaných jedinců, aby tak vytvářela tlak na
občany ČR, aby se očkovali. Jelikož vakcíny nefungují, tak docházelo k nesmyslné diskriminaci
nejen občanů ČR, ale také i dětí ve školách.
Vakcíny proti Covid-19 nechrání a vůbec NEFUNGUJÍ!!! Přirozená imunita FUNGUJE!!!
Důkazem jsou následující dva grafy. Aktuální JIP bez reinfekce, s reinfekcí a Aktuální JIP,
očkovaní, neočkovaní, reinfekce.

Grafy: Aktuální JIP bez reinfekce, s reinfekcí a Aktuální JIP, očkovaní, neočkovaní, reinfekce.
https://www.kurzy.cz/koronavirus/jip/

Statistiky srovnání očkovaní a neočkovaní
https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky_srovnani?fbclid=IwAR3FrlEqjxu5jPEv567vAYNlCNjKo6MH
1TApSm-v-NLMbcvewP5hHGy5D-M#srovnani

Data z reportu ÚZIS pro poslance a senátory 01-07 2022
https://uloz.to/tamhle/y40Qxwvs1Wdf#!ZGH4BGR2Zwp1MJVjZTR5AQZ5AzDlAJMxImScIKEPEIWXZJV
0LD==

Statistiky onemocnění covid-19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Naka%C5%BEen%C3%AD-C19:2

Protože vakcíny na Covid-19 nefungují, tak musela být změněna definice vakcíny.

Proč CDC změnilo svou definici pro „vakcínu“? Agentura vysvětluje krok, když číhají skeptici
27.9.2021
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article254111268.html#storylink=cpy
úryvek z článku:
Před změnou definice pro „očkování“ zněla jako „akt zavedení vakcíny do těla za účelem vytvoření
imunity vůči konkrétní nemoci“. Nyní bylo slovo „imunita“ změněno na „ ochrana “. Pojem „vakcína“
se také změnil. Definice CDC se změnila z „produktu, který stimuluje imunitní systém člověka k
produkci imunity vůči konkrétní nemoci“ na současnou „přípravek, který se používá ke stimulaci
imunitní reakce těla proti nemocem“.

Vláda nám lhala
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/1pIQ3ZHUtS5w:f

Vláda o neúčinnosti vakcín věděla, ale tajila to. Přirozená imunita je účinnější než očkování, ale na té
se nedá vydělávat. Vakcíny jsou experimentální a klinické studie budou ukončeny k datu 15.5.2023.
Dle Kubka je očkování klasická reklamní kampaň a vláda potřebuje udat produkt a tím je vakcína.

ÚČINNOST VAKCÍN

Účinnost vakcíny ze stránek MZČR

Priloha_04_souhrn_ockovani_nakazy_20220114
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vybrane-indikatory-stavu-a-sireni-epidemie-a-dennisouhrn-testu-na-covid-19-k-14-1-20222/?fbclid=IwAR2inecUqJfAdaSj7GRMoWrfEv43jMfFPYx_mZDZxsY9hStx5zSS9Psy_QA

Ochranný efekt dokončeného očkování BEZ posilující dávky kalkulovaný v daném čase
-

ochranný efekt po 12 měsících je 10,9%.

Ochranný efekt dokončeného očkování S posilující dávkou kalkulovaný v daném čase
-

ochranný efekt po 5 měsících je 77,5%

EMA varuje

EMA varuje před posilovacími dávkami, mohou oslabit imunitní systém
13.1.2022
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ema-varuje-pred-posilovacimi-davkami-mohou-oslabitimunitni-system-40383884

Oficiální údaje kanadské vlády jsou skutečně děsivé; naznačuje to, že u trojnásobně očkovaných se
vyvinul AIDS a nyní je u nich 5,1x vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než u neočkovaných
20.3.2022
https://expose-news.com/2022/03/20/gov-canada-data-triple-vaccinated-have-a-i-ds/?fbclid=IwAR0o6L0Sh_dUDVwUqfJaRitgMBCRPWGWpKrKl-t24cO91JqexTn0p13Xhkw
úryvek z článku:
Nejnovější oficiální čísla Covid-19 od kanadské vlády jsou skutečně děsivá. Ukazují, že dvakrát
očkovaná populace v celé Kanadě nyní ztratila v průměru 74 % své schopnosti imunitního systému
a trojnásobně očkovaná populace v celé Kanadě nyní ztratila v průměru 73 % své schopnosti
imunitního systému ve srovnání s přirozeným imunitním systémem neočkovaných lidí. .
Nyní bylo napácháno tolik škod, že čísla ukazují, že dvakrát očkovaná populace má v průměru
3,8krát vyšší pravděpodobnost nakažení Covid-19 a 3,3krát vyšší pravděpodobnost úmrtí na Covid19 než neočkovaná populace.
Ještě horší je to ale u trojnásobně očkované populace, pokud jde o riziko jejich úmrtí. Oficiální čísla
ukazují, že u nich je v průměru 3,7krát vyšší pravděpodobnost nákazy Covid-19, ale 5,1krát vyšší
pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než u neočkované populace.

Vakcína je podmínečně schválena

Vakcína od Pfizeru zůstává v podmínečném schválení
19.1.2022

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-vakcina-od-pfizeru-zustava-v-podminecnemschvaleni-186122

Registrace, podmínečné schválení, hodnocení

Žádost o poskytnutí informací ze dne
8. 3. 2021
https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-3-2021

Vakcíny Comirnaty a Moderna byly registrovány v rámci centralizované procedury tzv.
postupem centralizované registrace. Rozhodnutí o registraci bylo vydáno Evropskou komisí,
nikoli SÚKL nebo MZČR.
Podmínečné schválení vakcín Comirnaty a Moderna provedla Evropská komise, nikoli SÚKL
nebo MZČR. Vakcíny byly hodnoceny v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA),
nikoli SÚKL nebo MZČR.

Odškodnění za nežádoucí účinky

Stát se zaručil za vakcínu. Prokázat nežádoucí účinky bude složité, říkají experti
8.12.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-vakcina-odskodneni-zdravotni-nasledkyjan-blatny-stat-zatim-nikoho-neodskodnil.A201207_152233_domaci_chtl

Náhrady za újmu po očkování proti C19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Nemaj%C3%AD-n%C3%A1rok-naod%C5%A1kodn%C4%9Bn%C3%AD:1
úryvek z videa:
Odpověď MZČR žadatelce o náhrady za újmu po očkování proti C19:

„Z hlediska povahy nežádoucího účinku a jeho následků a vlivu na kvalitu života se však podle
názoru Ministerstva zdravotnictví nejedná o zvlášť závažné ublížení na zdraví, které jako
předpoklad náhrady újmy stanoví zákon č. 569/2020 Sb.“

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Stát vystavuje obrovskému riziku především děti
MUDr. Milan Kubek o očkování
20.6.2021
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Kubek-o-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD:4

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR zase doporučuje očkování dětí, i přestože SÚKL
toto očkování nedoporučil. Děti nejsou rizikovou skupinou. Naopak pro děti je vakcína
nebezpečná, protože NIKDO nezná její dlouhodobé zdravotní následky.

SÚKL nedoporučil posilující dávku dětem nad 12 let. Válek to ignoroval
11.2.2022
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-covid-posilujici-davka-pfizer-deti-sukl-nedoporucilvalek.A220211_094944_domaci_pmk

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi
26.7.2022
https://iniciativa21.cz/2706/?fbclid=IwAR02JoyOAUUNwd0nJEOxQUv7FNS_YWmvnt7lcAaMhTim24lnAtx4iIfjLoQ&fs=e&s=cl
Z dopisu ředitelce SÚKL a EMA vyjímáme nejdůležitější body:




Vakcína byla schválena v nouzovém režimu, i když malé děti jsou nemocí ohroženy na životě
jen velmi výjimečně. Nebylo tak splněno jedno ze čtyř kritérií pro vydání povolení k
nouzovému pouoití – že se musí jednat o velmi vážné až život ohrožující onemocnění.
Nebylo dosaženo standardní podmínky samotné FDA pro schválení, tedy účinnosti alespoň
50 %. Přibližně 80% účinnost vakcíny proti infekci deklarovaná v Executive Summary vychází
pouze z podskupiny obsahující tak malý počet nemocných, že interval spolehlivosti pro tuto





hodnotu sahá prakticky od -370 % do 100 % a výpovědní hodnota je proto nulová. V ostatních
podskupinách také nebyl prokázán ochranný účinek vakcíny.
Během studie došlo ke změnám protokolu, kdy bylo přidáno hodnocení účinnosti třetí dávky
(nutno říci, že u dvou dávek dle původního protokolu nebyl pozorován pozitivní účinek
vakcíny). To by samo o sobě nebylo zásadním problémem, nicméně v důsledku tohoto kroku
bylo předčasně „odslepeno“ nebývale vysoké množství hodnocených subjektů a data
prezentovaná jako hlavní výsledky pocházejí jen z malé podskupiny pacientů.
Vzhledem k odslepování je velmi obtížné rozklíčovat skutečnou délku sledování
bezpečnostního profilu po třetí dávce.

Dovolujeme si upozornit, že Švédsko a Norsko nedoporučují očkovat proti covidu-19 děti od pěti do
jedenácti let a Holandsko ji nedoporučuje dětem, které již covid-19 prodělaly. Ředitel Dánské rady pro
zdraví a léčiva Søren Brostrøm nedávno prohlásil, že s tím, co je nyní známo, bylo rozhodnutí očkovat
děti chybou.

Vláda tak vystavila a vystavuje své občany a především děti zdravotním rizikům a to
nežádoucím účinkům vakcín, které bagatelizuje a snaží se je vyvracet jako dezinformace i
přestože jsou tvrzení pravdivá. Proto byla zavedena cenzura, proto vznikli fact-checkeři a
různé iniciativy covid-agitátorů.

Nežádoucí účinky, které uvádí sám výrobce vakcín na svých stránkách Comirnanty.

Průvodce lékovými formami vakcíny
https://www.comirnatyeducation.cz/?fbclid=IwAR16GJhlXVAcPJ9P6QfVuYttCnY7886QtOsioTqE3CWSihOixOEw7n-2C0
úryvek z článku:
* Ředění: sterilní roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) pro injekci. Bakteriostatický fyziologický
roztok nebo jiný roztok se NESMÍ používat.
a Krabičky s datem použitelnosti od prosince 2021 do března 2022 mohou být používány o 6 měsíců
déle,než je uvedeno na krabičkách, za dodržení podmínek uchovávání v rozmezí -90 °C až -60 °C (to
zohledňuje kombinované prodloužení doby použitelnosti na 9 i 12 měsíců). Krabičky s datem
použitelnosti od dubna 2022 do prosince 2022 mohou být používány o 3 měsíce déle, než je uvedeno
na krabičkách, za dodržení podmínek uchovávání v rozmezí -90 °C až -60 °C.
Více informací ohledně data exspirace naleznete v Informačním dopisu zdravotnickým pracovníkům
odeslaném 2.května 2022
bKrabičky

s datem použitelnosti od března 2022 do května 2022 mohou být používány o 6 měsíců
déle, než je uvedeno na krabičkách, za dodržení podmínek uchovávání v rozmezí -90 °C až -60 °C (to
zohledňuje kombinované prodloužení doby použitelnosti na 9 i 12 měsíců). Krabičky s datem
použitelnosti od srpna 2022 do prosince 2022 mohou být používány o 3 měsíce déle, než je uvedeno

na krabičkách, za dodržení podmínek uchovávání v rozmezí -90 °C až -60 °C.
Více informací ohledně data exspirace naleznete v Informačním dopisu zdravotnickým pracovníkům
odeslaném 2. Května 2022
Při použití vakcín Comirnanty dochází k metodologickému postupu, který má několik faktorů rizik.
1. Dodržování zásad s teplotami
2. Ředění. Zde vstupuje lidský faktor a jeho potenciální chybovost.
U vakcín Komirnanty pro děti a mládež od 12 let se připouští jako nežádoucí účinek:
Myokarditida
Zvýšené riziko myokarditidy po očkování vakcínou COMIRNATY je nejvyšší u mladších mužů a chlapců
(viz bod 4.4).
https://www.comirnatyeducation.cz/nezadouci-ucinky

Zvýšené riziko u mladších mužů a chlapců po podání druhé dávky vakcíny COMIRNATY bylo blíže
určeno ve dvou velkých evropských farmakoepidemiologických studiích. Z jedné studie vyplynulo, že v
období 7 dnů po podání druhé dávky se u mužů a chlapců ve věku 12–29 let vyskytlo přibližně o 0,265

(95% CI 0,255–0,275) případů myokarditidy na 10 000 osob více než u neočkovaných osob. V další
studii se v období 28 dnů po podání druhé dávky u mužů a chlapců ve věku 16–24 let vyskytlo o 0,57
(95% CI 0,39–0,75) případů myokarditidy na 10 000 osob více než u neočkovaných osob.

Společnost Pfizer tedy připouští Myokarditidu a Perikarditidu 1 ku 10 000 u vakcín komirnanty pro
děti a mládež od 12 let. Na milion očkovaných dětí je to tedy 100 možných těchto nežádoucích
účinků.
Každé desáté dítě po vakcíně může mít bolest, hlavy, průjem, zvracení. Kvůli vakcíně, která stejně
nefunguje a děti nejsou rizikovou skupinou.
Souhrn bezpečnostního profilu vakcíny COMIRNATY pro účastníky ve věku 12 let a starší.
Bezpečnost vakcíny COMIRNATY byla hodnocena ve 2 klinických studiích u účastníků ve věku 12 let a
starších, které zahrnovaly 23 205 účastníků (22 074 účastníků ve věku 16 let a starších a 1 131
dospívajících ve věku 12 až 15 let), kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny COMIRNATY.
Celkový bezpečnostní profil vakcíny COMIRNATY u dospívajících ve věku 12 až 15 let byl podobný,
jako u účastníků ve věku 16 let a starších.
306 stávajících účastníků fáze 3 ve věku 18 až 55 let dostalo dále posilovací dávku (třetí dávku)
vakcíny COMIRNATY přibližně 6 měsíců po druhé dávce. Celkový bezpečnostní profil posilovací dávky
(třetí dávky) byl podobný jako po 2 dávkách.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků z klinických studií a po uvedení na trh u osob ve věku 12 let a
starších
Nežádoucí účinky pozorované z klinických studií jsou uvedeny níže podle následujících kategorií
frekvence:
Velmi časté (≥ 1/10) ,Časté (≥ 1/100 až < 1/10) ,Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), Vzácné (≥ 1/10
000 až < 1/1 000) ,Velmi vzácné (< 1/10 000), Není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Tabulka 1: Nežádoucí účinky vakcíny COMIRNATY z klinických studií a po uvedení na trh u osob ve
věku 12 let a starších

Toto jsou tedy oficiální data společnosti Pfizer. Realita může být ovšem zcela jiná.

MUDr. David Frej, závažná zjištění o klinické studii vakcíny Pfizer
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Z%C3%A1va%C5%BEn%C3%A1zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-presti%C5%BEn%C3%ADho-l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9ho%C4%8Dasopisu-o-klinick%C3%A9-studii-vakc%C3%ADny-Pfizer-MUDr.-David-Frej:f

Studie British Medical Journal

Covid-19: Výzkumník upozorňoval na problémy integrity dat ve studii vakcíny společnosti Pfizer
2.11.2021
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
úryvek z článku:
Ale pro výzkumníky, kteří během toho podzimu testovali vakcínu Pfizer na několika místech v Texasu,
mohla být rychlost na úkor integrity dat a bezpečnosti pacientů. Regionální ředitel, který byl
zaměstnán ve výzkumné organizaci Ventavia Research Group, řekl BMJ , že společnost falšovala

údaje, neoslepovala pacienty, zaměstnávala nedostatečně vyškolené vakcinátory a pomalu sledovala
nežádoucí účinky hlášené v klíčové studii fáze III společnosti Pfizer. Zaměstnanci, kteří prováděli
kontroly kvality, byli ohromeni množstvím problémů, které nacházeli. Poté, co na tyto problémy
společnost Ventavia opakovaně upozornil, regionální ředitel Brook Jackson ( video 1), zaslal e-mailem
stížnost americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Ventavia ji později téhož dne
vyhodil. Jackson poskytl The BMJ desítky interních firemních dokumentů, fotografií, zvukových
nahrávek a e-mailů.

Historie společnosti Pfizer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pfizer
úryvek z článku:
Právní problémy:
V září 2009 firma Pfizer dostala pokutu ve výši 2,3 miliardy amerických dolarů. Podle americké vlády
totiž inzerovala čtyři léky (mimo jiné také nesteroidní antiflogistikum Bextra) pro jiné lékařské účely,
než pro jaké byly schváleny americkými regulačními úřady. Podle úřadů tím mohlo docházet k
ohrožení zdraví pacientů.

Společnost Pfizer a její kriminální minulost
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Firma-Pfizer-a-jej%C3%AD-krimin%C3%A1ln%C3%ADminulost:7

Uniklé smlouvy Pfizeru budí rozruch
26.10.2021
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/unikle-smlouvy-pfizeru-budi-rozruch-40376108
úryvek z článku:
„Smlouvy důsledně staví zájmy Pfizeru nad zájmy veřejného zdraví,“ řekl deníku The Washington
Post (WP) Zain Rizvi, jeden z autorů zprávy. Smlouvy se liší, některé podmínky se však opakují.
Například závazek mlčenlivosti o detailech ujednání, který Pfizer hájí jako běžný „standard
obchodních smluv“.

Smlouva mezi Pfizer a EU je z velké části začerněna i pro europoslance
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/redacted_advance_purchase_agreement_biontechpfizer_0.pdf?fbclid=IwAR2DrI_kHyJO6LP-Ym_h6S6-ycdIiDUrGdhN99AqEEhTPZlTI85SsAgpNVA

Smlouva mezi Pfizer a ČR je také z velké části začerněna

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=9iprq&fbclid=IwAR3aF-ldYWjBMKXCfcYNQi3NzHt92IFNUTbOO2S7lip78gis4lRrFaP224

V této smlouvě ze dne 22.12.2020 mezi Ministerstvem zdravotnictvím a Pfizer Inc.

Je na straně 3, v bodu 4 uvedeno:
The Participating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine,
and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency
circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision ofthe Vaccine
to the Participating Member States under the APA.
The Participating Member State further acknowledges that the longterm effects and efficacy ofthe
Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not
currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that
the Vaccine shall not beserialized.

strojový překlad:
Zúčastněný členský stát bere na vědomí, že vakcína a materiály související s vakcínou a jejich součásti
a základní materiály jsou rychle vyvíjeny kvůli mimořádným okolnostem pandemie COVID-19 a budou
nadále studovány po poskytnutí vakcíny zúčastněnému členskému státu pod APA.
Zúčastněný členský stát dále uznává, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době
známy a že se mohou vyskytnout nežádoucí účinky vakcíny, které v současnosti nejsou známy.
Zúčastněný členský stát dále v příslušném rozsahu uznává, že vakcína nesmí být serializována.

Farmacie je byznys jako každý jiný

John Virapen Farmacie je byznys jako každý jiný
4.3.2021
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/John-Virapen-Farmacie-je-byznys-jakoka%C5%BEd%C3%BD-jin%C3%BD:1

ASTRA ZENECA
AstraZeneca to be exempt from coronavirus vaccine liability claims in most countries

AstraZeneca bude ve většině zemí osvobozena od nároků na odpovědnost za očkování proti
koronaviru
30.7.2020
https://uk.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exemptfrom-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUKKCN24V2EN

zálohovaná stránka:
https://archive.ph/uAdD0#selection-331.0-331.84
úryvek z článku:
"Toto je jedinečná situace, kdy my jako společnost prostě nemůžeme riskovat, pokud za ... čtyři roky
bude vakcína vykazovat vedlejší účinky," řekl agentuře Reuters Ruud Dobber, člen výkonného týmu
společnosti Astra.
„Ve smlouvách, které máme uzavřené, požadujeme odškodnění. Pro většinu zemí je přijatelné vzít
toto riziko na svá bedra, protože je to v jejich národním zájmu,“ řekl s tím, že Astra a regulační orgány
stanovily bezpečnost a snášenlivost jako nejvyšší prioritu.
Dobber nechtěl jmenovat země.

Slovensko kvůli smrti ženy pozastavilo očkovaní vakcínou od AstraZenecy
11.5.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-astrazeneca.A210511_162300_zahranicni_jhr
úryvek z článku:
Slovensko pozastavilo očkování vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Ministerstvo
zdravotnictví to uvedlo po úmrtí 47leté očkované ženy. Rozhodlo o tom po informaci slovenského
Státního ústavu pro kontrolu léčiv, že příčina pravděpodobně souvisela s očkováním zmíněnou
vakcínou. S očkovací látkou jsou spojovány případy krevních sraženin.

Objevili jsme příčinu tvorby krevních sraženin po AstraZenece, hlásí vědci
3.12.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/astrazeneca-vakcina-krevni-srazeniny-vyzkumstudie.A211203_122502_zahranicni_jhr

Dánsko odepsalo AstraZeneku jako nebezpečnou, Hamáček ji chce od něj koupit pro Čechy
14.4.2021
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hamacek-chce-v-kodani-koupit-vakcinu-astrazeneca-kteroudansko-odepsalo-40356996

Zpětně jsme z očkování dětí moc neměli, přiznává Brostrøm
22.6.2022
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinereboernene-erkender-brostroem

Stali jsme se moudřejšími a dnes bychom totéž neudělali, říká Søren Brostrøm.
S dnešními znalostmi jsme loni očkováním dětí proti koronaviru moc nezískali.
Ve středu to potvrdil ředitel dánského zdravotnického úřadu Søren Brostrøm, když byla představena
budoucí koronavirová strategie .
Od poloviny července loňského roku byly první 12-15leté děti v Dánsku pozvány, aby se nechaly
očkovat proti koronaviru. V listopadu bylo také doporučeno očkování proti viru 5-11letým dětem.
Tehdy se říkalo, že očkování není hlavně kvůli dětem, ale kvůli zajištění kontroly epidemie v Dánsku.
Když byl Søren Brostrøm ve středu večer hostem pořadu 'Go' after Live' na TV 2, byl dotázán, zda byla
chyba očkovat děti.
- S tím, co dnes víme: ano. S tím, co jsme tehdy věděli: ne, byla odpověď.
Na tiskové konferenci dříve ve středu Søren Brostrøm také řekl, že na jaře bylo jasné, že vakcíny
nejsou příliš účinné v prevenci infekcí, ale spíše zabraňují vážným onemocněním, a že se proto nyní
musíme „učit dále“:

- Zpětně jsme z rozšíření očkovacího programu pro děti, pokud jde o kontrolu epidemie, moc
nezískali. Ale je to vidět s odstupem času.

Nežádoucí účinky v souvislosti s očkováním, těžká zranění, úmrtí

45 316 mrtvých 4 416 778 zraněných po očkování proti COVID-19 v evropské databázi nežádoucích
reakcí – Syndrom náhlého úmrtí dospělých (SADS) je novou kategorií, která popírá úmrtí
způsobená očkováním
7.6.2022
https://healthimpactnews.com/2022/45316-dead-4416778-injured-following-covid-19-vaccines-ineuropean-database-of-adverse-reactions-sudden-adult-death-syndrome-sads-is-new-category-todeny-vaccine-deaths/?fbclid=IwAR0Uh7D_gRrEczz-8O2ggsnV7ROofuGuB24IY72P8g28DwN1uYKDthOGiU
úryvek z článku:
Evropská databáze (země EHP a země mimo EHP) hlášení podezření na lékovou reakci je
EudraVigilance , ověřená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a nyní hlásí 45 316 úmrtí a
4 416 778 zranění po injekcích pěti experimentálních injekcí COVID-19:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
VAKCÍNA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S )
VAKCÍNA COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373)
Z celkového počtu evidovaných úrazů je téměř polovina z nich (1 992 940) těžká.

Zde jsou souhrnná data do 4. června 2022.
Celkové reakce na mRNA vakcínu Tozinaran (kód BNT162b2 , Comirnaty ) od BioNTech / Pfizer:
21 333 úmrtí a 2 244 030 zranění do 4. 6. 2022






68 676 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 306 mrtvých
79 659 Srdeční poruchy vč. 3097 úmrtí
706 Vrozené, familiární a genetické poruchy vč. 64 mrtvých
29 669 Poruchy ucha a labyrintu vč. 16 úmrtí
2 876 Endokrinní poruchy vč. 11 úmrtí
























33 389 Oční poruchy vč. 54 mrtvých
163 991 Gastrointestinální poruchy vč. 846 mrtvých
559 396 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 5 863 mrtvých
2 591 Poruchy jater a žlučových cest vč. 122 mrtvých
25 102 Poruchy imunitního systému vč. 135 mrtvých
125 879 Infekce a infestace vč. 2 209 mrtvých
41 758 Poranění, otravy a procedurální komplikace vč. 457 mrtvých
54 524 Šetření vč. 591 mrtvých
14 429 Poruchy metabolismu a výživy vč. 372 mrtvých
257 635 Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně vč. 294 mrtvých
2 538 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (včetně cyst a polypů) vč. 248 mrtvých
353 956 Poruchy nervového systému vč. 2 293 mrtvých
3 230 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 86 mrtvých
305 Problémy s produktem vč. 4 úmrtí
39 802 Psychiatrické poruchy vč. 244 mrtvých
8 259 Poruchy ledvin a močových cest vč. 318 mrtvých
97 264 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 8 úmrtí
93 952 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 2 265 mrtvých
100 635 Poruchy kůže a podkoží vč. 192 mrtvých
5 626 Sociální poměry vč. 27 mrtvých
25 303 Chirurgické a léčebné výkony vč. 259 mrtvých
52 880 Cévní poruchy vč. 952 mrtvých

Celkové reakce na mRNA vakcínu SPIKEVAX/ mRNA-1273 ( CX-024414) od společnosti
Moderna: 12 010 úmrtí a 732 849 zranění do 4. 6. 2022
























19 746 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 134 mrtvých
25 258 Srdeční poruchy vč. 1 329 mrtvých
226 Vrozené, familiární a genetické poruchy vč. 15 mrtvých
8 665 Poruchy ucha a labyrintu vč. 8 úmrtí
751 Endokrinní poruchy vč. 6 úmrtí
9 775 Oční poruchy vč. 37 mrtvých
58 075 Gastrointestinální poruchy vč. 455 mrtvých
193 917 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 3 867 mrtvých
984 Poruchy jater a žlučových cest vč. 65 mrtvých
8 258 Poruchy imunitního systému vč. 40 úmrtí
32 248 Infekce a infestace vč. 1098 mrtvých
11 045 Poranění, otravy a procedurální komplikace vč. 217 mrtvých
16 073 Šetření vč. 407 mrtvých
5 902 Poruchy metabolismu a výživy vč. 283 mrtvých
91 066 Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně vč. 239 mrtvých
883 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (včetně cyst a polypů) vč. 97 mrtvých
120 768 Poruchy nervového systému vč. 1162 mrtvých
1 043 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 13 úmrtí
121 Problémy s produktem vč. 3 úmrtí
12 038 Psychiatrické poruchy vč. 194 mrtvých
3 875 Poruchy ledvin a močových cest vč. 231 mrtvých
20 096 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 9 úmrtí
29 942 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy vč. 1275 mrtvých






37 978 Poruchy kůže a podkoží vč. 107 mrtvých
2 837 Sociální poměry vč. 45 mrtvých
5 958 Chirurgické a léčebné výkony vč. 220 mrtvých
15 321 Cévní poruchy vč. 454 mrtvých

Celkové reakce na vakcínu AZD1222 /VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV 19) z Oxfordu / AstraZeneca : 9 033 úmrtí a 1 280 160 zranění do 4. 6. 2022




























14 958 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 318 mrtvých
23 204 Srdeční poruchy vč. 956 mrtvých
270 Vrozené familiární a genetické poruchy vč. 10 úmrtí
14 689 Poruchy ucha a labyrintu vč. 7 úmrtí
790 Endokrinní poruchy vč. 6 úmrtí
21 760 Oční poruchy vč. 33 úmrtí
115 388 Gastrointestinální poruchy vč. 482 mrtvých
341 533 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 2 103 mrtvých
1 166 Poruchy jater a žlučových cest vč. 80 úmrtí
6 454 Poruchy imunitního systému vč. 45 mrtvých
54 696 Infekce a infestace vč. 751 mrtvých
14 729 Otrava při poranění a procedurální komplikace vč. 219 mrtvých
31 170 Šetření vč. 223 mrtvých
14 314 Poruchy metabolismu a výživy vč. 144 mrtvých
184 603 Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně vč. 191 mrtvých
867 Novotvary benigní maligní a blíže neurčené (vč. cyst a polypů) vč. 52 mrtvých
255 081 Poruchy nervového systému vč. 1 303 mrtvých
700 Těhotenství šestinedělí a perinatální stavy vč. 21 úmrtí
205 Problémy s produktem vč. 1 smrt
23 046 Psychiatrické poruchy vč. 79 mrtvých
4 743 Poruchy ledvin a močových cest vč. 94 úmrtí
18 161 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 3 úmrtí
45 081 Respirační poruchy hrudníku a mediastina vč. 1210 mrtvých
56 514 Poruchy kůže a podkoží vč. 77 mrtvých
2 290 Sociální poměry vč. 10 úmrtí
2 921 Chirurgické a léčebné výkony vč. 39 mrtvých
30 827 Cévní poruchy vč. 576 mrtvých

Celkové reakce na vakcínu COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) od Johnson & Johnson : 2
940 úmrtí a 156 991 zranění do 4. 6. 2022









1 572 Poruchy krve a lymfatického systému vč. 66 mrtvých
3 488 Srdeční poruchy vč. 250 mrtvých
56 Vrozené, familiární a genetické poruchy vč. 2 úmrtí
1 738 Poruchy ucha a labyrintu vč. 3 úmrtí
137 Endokrinní poruchy vč. 2 úmrtí
2 087 Oční poruchy vč. 13 úmrtí
11 030 Gastrointestinální poruchy vč. 112 mrtvých
42 404 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace vč. 833 mrtvých





















195 Poruchy jater a žlučových cest vč. 17 mrtvých
737 Poruchy imunitního systému vč. 11 úmrtí
12 434 Infekce a infestace vč. 248 mrtvých
1 486 Úrazy, otravy a procedurální komplikace vč. 31 úmrtí
7 306 Šetření vč. 156 mrtvých
985 Poruchy metabolismu a výživy vč. 78 mrtvých
20 018 Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně vč. 65 mrtvých
128 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (včetně cyst a polypů) vč. 11 úmrtí
27 517 Poruchy nervového systému vč. 285 mrtvých
114 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy vč. 1 smrt
35 Problémy s produktem
2 308 Psychiatrické poruchy vč. 33 úmrtí
687 Poruchy ledvin a močových cest vč. 44 mrtvých
3 940 Poruchy reprodukčního systému a prsu vč. 6 úmrtí
5 622 Poruchy dýchání, hrudníku a mediastina vč. 365 mrtvých
4 824 Poruchy kůže a podkoží vč. 15 mrtvých
612 Sociální poměry vč. 7 úmrtí
1 144 Chirurgické a léčebné výkony vč. 97 mrtvých
4 387 Cévní poruchy vč. 189 mrtvých

Celkové reakce na vakcínu COVID-19 NUVAXOVID (NVX-COV2373)
od Novavax : 0 úmrtí a 2 748 zranění do 4. 6. 2022



























65 Poruchy krve a lymfatického systému
154 Srdeční poruchy
31 Poruchy ucha a labyrintu
1 Endokrinní poruchy
51 Poruchy oka
201 Gastrointestinální poruchy
626 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
3 Poruchy jater a žlučových cest
13 Poruchy imunitního systému
152 Infekce a zamoření
21 Poranění, otravy a procedurální komplikace
69 Vyšetřování
15 Poruchy metabolismu a výživy
358 Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně
1 Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (včetně cyst a polypů)
495 Poruchy nervového systému
2 Těhotenství, šestinedělí a perinatální stavy
1 Problémy s produktem
40 Psychiatrické poruchy
14 Poruchy ledvin a močových cest
46 Poruchy reprodukčního systému a prsu
134 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
180 Poruchy kůže a podkoží
3 Sociální poměry
14 Chirurgické a lékařské výkony
58 Cévní poruchy

Další důkazy o nežádoucích účincích v souvislosti s očkováním proti Covid-19:

Uvolněné dokumenty společnosti Pfizer
Dne 1. března vydal Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) prvních 10.000 stran
dokumentů o klinických zkouškách Pfizer vakcíny a co bylo doposud zveřejněno je šokující.
Dokumenty naleznete na phmpt.org.
MUDr. Soňa Peková, Ph.D. - nežádoucí účinky vakcín a odtajnění dokumentů Pfizer
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/So%C5%88a-Pekov%C3%A1--ne%C5%BE%C3%A1douc%C3%AD-%C3%BA%C4%8Dinky-vakc%C3%ADn-C19:1

Uvolněné dokumenty společnosti Pfizer
1.3.2022
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Uvoln%C4%9Bn%C3%A9-dokumenty-spole%C4%8DnostiPfizer:6

FDA uvolnila první část dokumentů Pfizer vakcíny
11.3.2022
https://bezpressu.news/videa/fda-uvolnila-prvni-cast-dokumentu-pfizervakciny/?fbclid=IwAR1eJiRdYNNL1TjIJH7EAK9nQlfs1DJm2gORJcnPTGRevXaoPLgC8AcMIIE

Dokumenty Pfizer (ke stažení)
https://phmpt.org/pfizers-documents/

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. o vakcínách
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/So%C5%88a-Pekov%C3%A1-o-vakc%C3%ADn%C3%A1ch:b

EMA ani SÚKL nemají informace o těhotenských komplikacích, potratech, atd.
Informace EMA o bezpečnosti používání mRNA vakcín proti covid-19 během těhotenství
18.1.2022
https://www.sukl.cz/sukl/informace-ema-o-bezpecnosti-pouzivani-mrna-vakcin-proti

Pracovní skupina ETF provedla podrobný přezkum několika studií zahrnujících přibližně
65 000 žen v různých fází těhotenství. Tento přezkum neidentifikoval zvýšené riziko
těhotenských komplikací, potratů, předčasných porodů ani nežádoucích účinků u
nenarozených dětí v době po očkování těhotných žen mRNA vakcínami proti covid-19
(Comirnaty nebo Spikevax). Navzdory určitým omezením v datech se výsledky zdají být
konzistentní napříč hodnocenými studiemi.

Odtajněný Dokument Pfizer:
5.3.6 postmarketing experience.pdf
30.4.2021
https://uloz.to/file/cDDn9LBjQSag/5-3-6-postmarketing-experiencepdf#!ZGx2AGR2Z2Z3AJWxATV4AwSyAzEzMTquH1S2YGDkpIA3IJWuBN==
Strana 6, bod 3. Výsledky, 3.1. , 3.1.1.
Odhaduje se, že přibližně dávky BNT162b2 byly odeslány po celém světě od obdržení prvního
dočasného povolení pro nouzové dodávky dne 1. prosince 2020 do 28. února 2021.
Kumulativně do 28. února 2021 bylo celkem 42 086 kazuistik (25 379 lékařsky potvrzených a 16 707
lékařsky nepotvrzených) obsahujících 158 893 událostí. Nejvíce případů (34 762) bylo přijato ze
Spojených států (13 739), Spojeného království (13 404) z Itálie
(2 578), Německo (1913), Francie (1506), Portugalsko (866) a Španělsko (756); zbývajících 7 324 bylo
rozděleno mezi 56 dalších zemí.

Strana 12 v dokumentu "5.3.6 postmarketing experience.pdf":

Případy těhotenství:

274 případů včetně:

• 270 případů matek a 4 případy plodu/dítěte, což představuje 270 unikátních těhotenství (4
případy plodu/dítěte byly spojeny se 3 případy matek; 1 případ matky zahrnoval dvojčata).
• Výsledky těhotenství u 270 těhotenství byly hlášeny jako spontánní potrat (23),
výsledek čeká (5), předčasný porod s neonatální smrtí, spontánní potrat s
intrauterinní smrt (každý 2), spontánní potrat s neonatální smrtí a normální výsledek (1
každý). Žádný výsledek nebyl poskytnut pro 238 těhotenství (všimněte si, že byly uvedeny 2 různé
výsledky
hlášeny pro každé dvojče a obě byly započítány).
• 146 nezávažných případů matek hlášeno vystavení vakcíně in utero bez výskytu

jakákoli klinická nežádoucí příhoda. Expoziční PTs kódované do PT Expozice matky během
těhotenství (111), expozice během těhotenství (29) a načasování expozice matky nespecifikováno
(6). Trimestr expozice byl hlášen ve 21 z těchto případů: 1. trimestr (15 případů), 2.
trimestru (7) a 3. trimestru (2).
• 124 matek, 49 nezávažných a 75 vážných hlášených klinických příhod, ke kterým došlo v r.
očkované matky. Události související s těhotenstvím hlášené v těchto případech kódované jako PT
Samovolný potrat (25), Kontrakce dělohy v těhotenství, Předčasná ruptura
membrány, Potrat, Chybějící potrat a Smrt plodu (po 1). Jiné klinické příhody, které
došlo ve více než 5 případech kódovaných jako PTs Bolesti hlavy (33), bolesti v místě vakcinace (24),
Bolest končetin a únava (22 každý), Myalgie a Pyrexie (16 každý), zimnice (13) Nevolnost
(12), bolest (11), artralgie (9), lymfadenopatie a neúčinnost léků (po 7), bolest na hrudi,
Závratě a astenie (po 6), malátnost a COVID-19 (po 5). Trimestr expozice byl
hlášeno ve 22 z těchto případů: 1. trimestr (19 případů), 2. trimestr (1 případ), 3. trimestr (2
případy).
• 4 závažné případy plodu/dítěte hlášeny expozice PT během těhotenství, růst plodu
omezení, expozice matky během těhotenství, předčasně narozené dítě (2 každé) a úmrtí
novorozence
(1). Trimestr expozice byl hlášen u 2 případů (dvojčata), ke kterým došlo během 1. trimestru.
Pouzdra na kojení dětí: 133, z toho:
• 116 případů hlášeno vystavení vakcíně během kojení (PT expozice prostřednictvím mateřského
mléka)
bez výskytu jakýchkoli klinických nežádoucích příhod;
• 17 případů, 3 vážné a 14 nezávažných, hlásilo následující klinické příhody, ke kterým došlo v
kojenec/dítě vystavené vakcíně prostřednictvím kojení: Pyrexie (5), vyrážka (4), podrážděnost
kojence
(3), kojenecké zvracení, průjem, nespavost a nemoc (každý 2), špatné krmení kojence,
Letargie, nevolnost v břiše, zvracení, alergie na vakcínu, zvýšená chuť k jídlu, úzkost,
Pláč, nekvalitní spánek, říhání, neklid, bolest a kopřivka (po 1).
Případy kojících matek (6):

• 1 závažný případ hlášeny 3 klinické příhody, které se vyskytly u matky během kojení (PT
expozice matky během kojení); tyto události jsou kódovány do PTs Chills, Malaise a
Pyrexie
• 1 nezávažný případ hlášený s velmi omezenými informacemi a bez souvisejících AE.

Další důkazy o nežádoucích účincích v souvislosti s očkováním proti Covid-19:

Následkem očkování vzrostla několikanásobně vážná onemocnění v amerických ozbrojených silách
28.1.2022
https://iniciativa21.cz/28-01-2022/
úryvek z článku:
Thomas Renz ze státu Ohio, právní zástupce vojenských lékařů - whistleblowerů, uvedl na základě
jejich výpovědí, že od začátku očkování v americké armádě vzrostl jen za prvních deset měsíců
loňského roku ve srovnání s předchozím pětiletým průměrem počet zaznamenaných diagnóz (2):
- rakovinného onemocnění o 300%
- neurologických problémů o 1 000 %
- počet samovolných potratů o 300 %
- počet všech hlášení akutních nemocí o 1 294 % (z průměru 1,7 mil. hlášení za rok na 22 mil. hlášení
všech akutních nemocí za prvních 10 měsíců roku 2021)
S těmito údaji ostře kontrastuje fakt, že do ledna 2021, tedy před očkováním, podlehlo covidu-19
pouhých 12 vojáků (2).
https://www.ronjohnson.senate.gov/services/files/FB6DDD42-4755-4FDC-BEE9-50E402911E02
JUDr. Jindřich Rajchl, advokát z Iniciativy 21, řekl:
“Z pohledu právníka a advokáta považuji tvrzení Thomase Renze za velmi silné. Nikdo v USA
nepodepíše místopřísežné prohlášení u soudu (affidavit) pod hrozbou stíhání pro spáchání trestného
činu křivé přísahy (perjury) bez toho, aniž by si uvědomoval možné právní důsledky svého jednání. Z
tohoto pohledu jsem přesvědčen, že tvrzení těchto vojenských lékařů není možné brát na lehkou váhu
a lehkomyslně jej odmítnout coby dezinformaci nebo hoax. Naopak považuji v tuto chvíli za naprostou
nutnost, aby se příslušné orgány těmito předloženými fakty začaly naprosto prioritně zabývat. S
ohledem na to, že příslušníci armády USA byly jednou z prvních očkovaných skupin, lze tato data
považovat za první relevantní studii v obecném nasazení mRNA vakcín.”
“Do doby ověření těchto dat bych důrazně doporučoval okamžité zastavení vakcinace u nerizikových
skupin a dokonce naprostý zákaz vakcinace osob mladších 18 let. Pokud by se totiž potvrdila
pravdivost tvrzení těchto lékařů, tak by už nyní byly škody napáchané uspěchaným nasazením nové
vakcinační technologie zcela závratné. S ohledem na princip předběžné opatrnosti a lékařské zásady

primum non nocere (v první řadě je neškodit) by pokračování ve vakcinaci dospívajících bylo naprosto
šíleným hazardem s jejich budoucími životy.”

Data americké armády – očkování
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Americk%C3%BD-pr%C3%A1vn%C3%ADk--arm%C3%A1dn%C3%AD-data-o%C4%8Dkovan%C3%AD:c

Vyhláška č. 483/2021 Sb.
Vyhláška o následcích povinného očkování
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-483

Vzhledem k tomu, že vakcíny proti C19 jsou nové, experimentální, v podmínečném schválení
a nikdo nezná jejich dlouhodobé vedlejší účinky (a to ani výrobce), tak bývalý ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch a lidé z MZČR mají úplně naprosto jasno v době, ve které mohou
nastat následky očkování spočívající v újmě na zdraví.

Přirozená imunita a C19

Přirozená imunita je mnohem lepší než imunita vyvolaná vakcínou proti Covid-19.

Covid-19 a buněčná imunita
30.6.2021
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24377-1
V časopise Nature vyšla studie korejských kolegů, která vznikla pod vedením lékaře profesora
mikrobiologie a imunologie Eui-Cheol Shina. Vědci v této studii zkoumali celých 10 měsíců pacienty
po prodělání různě těžkého covid-19 (včetně mírného). Za použití nejmodernějších imunologických
výzkumných metod se podívali na zoubek paměťovým T-lymfocytům (bílé krvinky)
Zjistili, že u většiny pacientů (bez ohledu na závažnost průběhu onemocnění) se tyto T-lymfocyty
vytrvale tvoří. Když se i po celých dlouhých 10 měsících tyto buňky imunity setkají s antigenem SARSCoV-2, tak se namnoží a spustí protektivní (dostatečně silnou) imunitní odpověď. Dále vědci zjistili, že
se u pacientů po prodělání covid-19 tvoří i paměťové T-lymfocty podobné kmenovým buňkám.
To není žádné překvapující zjištění. Spíš něco, co jsme všichni zasvěcení očekávali.

SMIS-lab
Imunita získaná proděláním covid je dlouhodobá a chrání proti vážnému průběhu infekce,
hospitalizací a úmrtí
Katarští vědci dne 7.7.2022 publikovali práci, ve které porovnávali výskyt infekcí u neočkovaných
osob bez prodělané infekce a s prodělanou infekcí. Preprint je k dispozici zde:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.06.22277306v1

Jejich výsledky potvrzují vynikající efektivitu postinfekční imunity. Ochrana vůči reinfekci je u osob po
prodělaném covidu dlouhodobá, i když postupně klesá. Maximální ochrany dosahuje 7. měsíc po
infekci. Vůči nákaze omikronem byla efektivita cca 38 % a závisela na době, která uplynula od první

infekce. Vůči hospitalizaci a úmrtí byla efektivita 97 % a neklesala významně s časem. Co je důležité,
ochrana proti hospitalizaci a úmrtí byla vysoká nejen u mladší skupiny, ale i u seniorů. Vůči infekci
variantami před omikronem byla maximální efektivita 90 %. Vědci spočítali, že na 50 % by tato
ochrana klesla cca po 22 měsících a na 10 % by klesla po 32 měsících.
Závěr: Ochrana proti vážnému průběhu covid je po prodělání infekce koronavirem velmi silná,
přetrvává minimálně 14 měsíců bez známky vyvanutí, funguje proti různým mutacím a nezávisí na
tom, jakou variantou koronaviru byl člověk nakažen poprvé.

Viroložka Hana Zelená: Imunita po prodělaném covidu je silná a dlouhodobá
21.7.2022
https://www.denik.cz/zdravi/imunita-po-covidu-rozhovor-lekarka-zelena20230719.html?fbclid=IwAR2Tqh1sTOoKtoL7ikGU7E3ZbXg1ZzShXt7jHAnf0oA7MEMQUtBzxvm5GbQ
úryvek z článku:
Prodělání covidu poskytuje člověku podle viroložky Hany Zelené ze Zdravotního ústavu v Ostravě
nejsilnější imunitu. Tím nikomu neradí cíleně jej chytit, není ale zastánkyní plošného očkování. Vakcíny
podle ní mohou přinést benefit lidem z rizikových skupin, kteří covid v posledním roce neměli. Nikoli
ale dětem nebo mladým a zdravým lidi, kteří jím – někteří i opakovaně – prošli.

Unikátní česká studie: Protilátky u některých neklesají, ale stoupají
5.11.2021
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/unikatni-ceska-studie-protilatky-u-nekterych-neklesajiale-stoupaji-40377109?fbclid=IwAR0DRhMTGm4ywGKHmg2z3aq9vujF8tea0FMfec8R5EexAmsGgb3ryqV9GM#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.
box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
úryvek z článku:
Více než 30 tisíc Čechů se zapojilo do unikátní studie PROSECO, která zjišťuje dynamiku tvorby
sérových paměťových protilátek proti viru SARS-CoV-2. Jak Novinkám sdělil garant projektu imunolog
z centra Recetox Masarykovy univerzity profesor Vojtěch Thon, ukázalo se, že protilátky u lidí, kteří se
s virem již setkali, nemusejí v čase klesat. Stává se, že i stoupají. Záleží, zda se s infekcí organismus
člověka opakovaně setkal.

MUDr. David Frej – C19 a imunita
12.11.2021

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/David-Frej---imunita-vs-vakc%C3%ADna-C19:4
MUDr. David Frej tvrdí na základě vědeckých poznatků a vědeckých studií, že prodělání nemoci
poskytuje mnohem větší imunitu než vakcína. Dále pan MUDr. Frej hovoří o imunitě po prodělání
nemoci, která přetrvává dlouhodobě a o očkování dětí, které nedává smysl, a které nedoporučuje.
Komentář k doporučením České vakcinologické společnosti ČLSJEP ze dne 16. června 2022
16.6.2022
https://smis-lab.cz/2022/07/29/komentar-k-doporucenim-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-clsjepze-dne-16-cervna-2022/?fbclid=IwAR0JKCaRFGhwMEXwPuQ9Fc7VKs0qlC8NVBNjZLzuEJj7pKPTCxPp7lX4jQ
komentář:
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS) vydala 16. června 2022 svá doporučení k přeočkování a
aplikaci posilujících dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 K vydaným doporučením by se mělo v
blízké době vyjádřit též vedení NIZP, jehož vedoucí, prof. Roman Chlíbek, požádal členy analytické
skupiny NIZP o zaslání případných připomínek (do 28. července). Námi zaslané výhrady shrnujeme v
následujícím textu.
Dle našeho názoru trpí doporučení ČVS dvěma zásadními problémy
(a) zcela ignoruje, že lidé po prodělané infekci mají prokazatelně vysokou ochranu proti těžkému
průběhu při reinfekci;
(b) zcela ignoruje rizika podání 3. či 4. dávek, tj. vyhodnocení "risk-benefit" plynoucí zejména z výskytu
závažnějších nežádoucích účinků.
Imunita po prodělané infekci proti nakažení
Imunita po očkování je prokazatelně slabší než po prodělané infekci. Existuje již několik publikací,
které prokazují nesporný fakt, že imunita navozená prodělanou infekcí je dlouhodobá a že zejména
velmi dobře chrání před vážných průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. V článku katarských
autorů Altarawneh a kol. "Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron
Infections" (NEJM 2022, 387, 21-34) byl porovnáván výskyt infekcí u osob po infekci a po infekci a po
dvou dávkách vakcíny. Autoři zjistili, že 8 měsíců po druhé dávce byl výskyt reinfekcí u obou skupin
stejný. Tedy přidaná hodnota poskytnutá očkováním byla nulová. Imunita se zvýšila po třetí dávce a
pak byla efektivita ochrany vysoká, ale šlo o období maximálně 6 týdnů po očkování (tedy byla logicky
vysoká). Otázkou je, jakou bude o několik týdnů až měsíců později.
V izraelské studii Goldberg a kol. "Protection and waning of natural and hybrid COVID-19 immunity"
zjistili, že imunita po infekci chrání před hospitalizací po dobu delší než 14 měsíců, a poskytuje tak
efektivnější ochranu než očkování. Autoři zjistili, že lidé po 6-8 měsících od infekce mají nižší
pravděpodobnost nákazy než lidé po dvou měsících od očkování.
V katarské studii Chamaitelly H. a kol. "Duration of immune protection of SARS-CoV-2 natural
infection against reinfection in Qatar" porovnávali ochranu po infekci i v době výskytu omikronu.

Ochrana proti původním kmenům byla 90 %, v období převažující mutace omikron byl ochranný
účinek předchozí infekce přibližně 38 %. Tato hodnota byla výrazně vyšší než u lidí s imunitou po
vakcinaci. Efektivitu ochrany kolem 90 % po prodělaném onemocnění proti původním mutacím zjistil i
např. M. Petráš "Highly Effective Naturally Acquired Protection Against COVID-19 Persists for at Least
1 Year: A Meta-Analysis" (J Am Med Dir Assoc. 2021 Nov; 22(11): 2263-2265) ve své metaanalýze.
Imunita po prodělané infekci proti hospitalizaci
Také vysoká efektivita postinfekční imunity proti závažnému průběhu covid-19, hospitalizaci či úmrtí
byla potvrzena v uvedených publikacích. Goldberg a kol. zjistili, že u osob starších 60 let bylo 0,6
hospitalizací na 100 000 osobodní v riziku v kohortě neočkovaných osob s postinfekční imunitou, 0,5 v
kohortě s hybridní imunitou s jednou dávkou, 4,6 v kohortě s dvěma dávkami a 0,4 v kohortě s třemi
dávkami, přičemž třetí dávka byla podána před méně než 45 dny.
V katarské studii, která již probíhala v epidemii variantou omikron, autoři zjistili vyšší ochranu před
hospitalizací a úmrtím u osob získanou po infekci než u osob očkovaných.
Navíc víme, že reinfekce u neočkovaných mají zpravidla mírný průběh a nevedou k hospitalizacím.
Dokladem jsou také data ÚZIS, kde po celou dobu epidemie včetně období, kdy JIPy byly opravdu plné,
nebylo na JIPech nikdy najednou více než cca 10 (obvykle spíš méně) osob s reinfekcí (bez ohledu na
očkovací status). Tedy se ptáme, proč není tento fakt veřejnosti sdělován a proč jsou do očkování
nuceni lidé po prodělaném onemocnění (resp. je jim očkování "doporučováno")?
Po více než roce a půl probíhající vakcinace a navíc v období relativního epidemického klidu nelze
donekonečna vše zdůvodňovat pouze "efektivitou", která je navíc vyhodnocována toliko z
observačních dat a nikoliv na základě řádně provedené klinické studie. Z dat izraelského ministerstva
zdravotnictví též víme, že výskyt nežádoucích účinků je vyšší po třetí dávce než po druhé. Také některé
publikace se čtvrtou dávkou vykazují závažné vedlejší NÚ. Proto je třeba pečlivě vážit benefit a rizika.
Na základě výše uvedeného zcela odmítáme doporučení "očkovat všechny od 6 let 3. dávkou" bez
ohledu na rizikovost. Zejména v případě dětí (ale i dospělých bez rizikových faktorů) bychom si dovolili
trvat na předložení, "risk-benefit" analýzy, resp. analýzy (závažnějších) nežádoucích účinků před tím,
než bude takové doporučení vydáno. Nevíme, zda se na tom něco změnilo, ale pokud je nám známo,
tak očkování dětí 3. dávkou nedoporučil na jaře ani SÚKL, který je k takovému doporučení v České
republice nejvíce kompetentní. Důvodem byl právě zcela nejasný přínos (resp. nedostatek evidence) 3.
dávek pro děti.

Doporučení čtvrtých dávek (druhých posilovacích dávek)
V případě doporučení pro čtvrté dávky nám není jasné, jakými argumenty je toto podloženo v případě
* klientů v zařízení sociální péče a osobám o ně pečujícím;
* zdravotnických pracovníků v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím
stavem.

Samo ECDC ve svém doporučení pro druhé posilovací dávky uvádí: "Neexistují jasné důkazy, které by
podporovaly podání druhé posilovací dávky osobám mladším 60 let, u nichž není vyšší riziko
závažného onemocnění. Stejně tak neexistují jasné důkazy, které by podporovaly jejich podávání
zdravotnickým pracovníkům, pokud nejsou ve vysokém riziku. Je možné jim vakcínu podat, pokud
sami chtějí ochránit své zdraví, ale efekt vakcinace má omezenou dobu trvání."
S ohledem na silnou postinfekční imunitu je též sporné "plošné" doporučení podání 4. dávky osobám
ve věku 60+. Tímto nikterak nepopíráme, že zejména v seniorní populaci existují lidé, pro které může
být 4. dávka vakcíny vysoce přínosná. Mělo by proto být naší primární snahou identifikovat ty faktory,
které takové osoby charakterizují, spíše než doporučovat 4. dávku plošně pro široký segment
populace.

Co se doporučení vydaných Českou vakcinologickou společností týká, ptáme se, na základě jakých
podkladů jsou vytvořena.
Na základě jakých dat doporučuje ČVS aplikaci třetích dávek všem osobám ve věku 5 a více let?
Na základě jakých dat doporučuje ČVS aplikaci třetích dávek osobám, které už infekci prodělali?
Na základě jakých dat doporučuje ČVS aplikaci čtvrtých dávek zdravotníkům, když účinnost proti
infekci je nízká?
Na základě jakých dat doporučuje ČVS čtvrtou dávku zdravotníkům, kteří už infekci prodělali?
Kdyby ČVS doporučovala pouze umožnění vakcinace na vlastní žádost s informací o možných rizicích,
bylo by to pochopitelné. Jenže na doporučení vakcinace je potřeba mít nějaká data, na základě
kterých lze tvrdit, že benefity převyšují rizika vakcinace. Zejména je potřeba uvedené zvážit u osob,
které už nákazu prodělaly (někdy dokonce opakovaně).
Analýza podkladů ČVS
Prošli jsme zdroje uvedené v doporučení ČVS a to zejména doporučení týkající se dětí a mladých
zdravých lidí, kteří už infekci prodělali a konstatujeme.
Odkaz 1. Pokud jsme našli správný odkaz , RKI doporučuje dětem 5-11 let bez rizikového kontaktu
pouze jednu dávku.
Odkaz 2. CDC doporučuje dětem od 5 let jeden booster, ale neuvádí žádná podkladová data, že
benefit převyšuje rizika.
Odkazy 3, 4, 5. se týkají čtvrté dávky u osob starších 60 let.
Odkaz 6. se týká čtvrté dávky, účinnost vůči infekci byla nízká, vedlejší účinky časté. Nízká účinnost
vůči infekci zpochybňuje doporučení aplikace čtvrté dávky zdravým a mladým zdravotníkům.
Odkaz 7. Odhad výskytu úmrtí není založený na datech, ale pouze na matematickém modelování (se
kterým za dobu epidemie moc dobré zkušenosti nejsou). Dokonce explicitně uvádí "U osob mladších
60 let s normálním imunitním systémem není podání druhé posilovací dávky v tomto období

podloženo současnými epidemiologickými údaji, údaji z modelování ani údaji o účinnosti vakcíny" a
tedy ukazuje na nepodloženost doporučení aplikace čtvrtých dávek zdravým a mladým zdravotníkům.
Odkaz 8. se vztahuje pouze na starší a na pacienty se imunokompromitujícím stavem.

Odkaz 9. v doporučení WHO se uvádí "Souhrnně tyto studie ukazují na určitý krátkodobý přínos
dodatečné posilovací dávky mRNA vakcíny u zdravotnických pracovníků, osob starších 60 let nebo
osob s oslabenou imunitou. Údaje podporující dodatečnou dávku u mladší zdravé populace jsou
omezené; předběžné údaje naznačují, že u mladších osob je přínos minimální. Doba sledování po
dodatečné posilovací dávce byla navíc omezená, což vylučuje závěry o trvání ochrany po této dávce.
Proto chybí údaje, které by umožnily zodpovědět některé důležité otázky pro politická rozhodnutí.
Omezené dostupné údaje naznačují, že u nejrizikovějších skupin existuje přínos, který podporuje
podání dodatečné posilovací dávky." a ukazuje tak velkou omezenost dat ohledně přínosu.
Ve zmíněných odkazech tedy žádná data, která by ukazovala přínos větší než rizika u zdravých dětí
a mladých nerizikových, uvedena nejsou. Rovněž nikde není ukázán přínos u lidí, kteří už infekci
prodělali.
Prošli jsme rovněž aktuální souhrn informaci k vakcíně Commirnaty (bohužel český odkaz nebyl
dostupný, čerpáme z verze v angličtině)
Od strany 2 jsou informace k vakcíně pro dospělé, část 5.1 popisuje účinnost vakcíny. Pro stanovení
účinnosti byli účastníci s předchozím důkazem infekce covid-19 vyloučeni. V některých odstavcích
uvádí počty jak pro lidi bez důkazu infekce, tak pro lidi bez a s důkazem infekce. Nikdy ale nejsou
uvedeny účinnosti pro lidi s důkazem předchozí infekce samotné, datová základna pro doporučení
očkování u lidí, co infekci prodělali, je tedy nedostatečná. U třetí dávky to platí rovněž.
Od strany 24 jsou informace k vakcíně pro děti, část 5.1 obsahuje stejné informace, jako část pro
dospělé.
Ochrana lidí po infekci vůči těžkému průběhu onemocnění covid-19 je vysoká (viz odkazy v první části
textu). Není tedy důvod těmto lidem očkování doporučovat.

Na závěr bychom chtěli upozornit na varování ohledně rizika opakovaných vakcín, kde je velmi
málo dat a tedy nejsme schopni aktuálně vyhodnotit rizika dalších posilujících dávek.
Náš názor tedy je, že není možné doporučovat nic nad rámec doporučení ECDC a u doporučení ECDC
je nutné přezkoumávat, zda je datová základna dostatečná, zda není založena na zastaralých
datech a zda kromě benefitů v podobě účinnosti adekvátně zohledňuje i možná rizika.
Je také nutné u doporučení odlišovat, jestli se jedná o imunitně naivního jedince, či jedince s
důkazem předchozí infekce.

Další důkaz, že přirozená imunita je lepší než imunita po vakcíně Covid-19.
„Přirozená imunita opět vítězí“: Nová studie ukazuje, že imunita získaná infekcí je pravděpodobně
lepší než vakcíny proti covidu
16.6.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/06/16/prirozena-imunita-opet-vitezi-nova-studie-ukazuje-zeimunita-ziskana-infekci-je-pravdepodobne-lepsi-nez-vakciny-proticovidu/?fbclid=IwAR0JKCaRFGhwMEXwPuQ9Fc7VKs0qlC8NVBN-jZLzuEJj7pKPTCxPp7lX4jQ
úryvek z článku:
Nová studie, kterou 9. června zveřejnil časopis New England Journal of Medicine, zjistila, že ochrana
proti covidu-19 prostřednictvím přirozené imunity je po stejné době u neinfikovaných osob lepší než
ochrana dvěma dávkami vakcíny proti covidu od společnosti Pfizer.

Studie z časopisu New England Journal of Medicine

Ochrana a oslabení přirozené a hybridní imunity vůči SARS-CoV-2
9.6.2022
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946

Vakcínami se zabýval také Reiner Fuellmich v procesu Soud veřejného mínění – Grand jury.

Grand Jury Den 7 – Injekce a psychologická válka

19.2.2022
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4

ÚMRTÍ a C19

Covid-19 už od začátku není tak nebezpečná a smrtelná nemoc, tak jak je nám prezentováno
především mainstreamovými médii.

Počet obyvatel Česka se v pololetí přiblížil k 10,7 milionu, tempo růstu ale výrazně zpomalilo
11.9.2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3181377-pocet-obyvatel-ceska-se-v-pololeti-priblizil-k-107milionu-tempo-rustu-ale-vyrazne
úryvek z článku:
Od ledna do konce června zemřelo 56 900 lidí, o 245 méně než v loňském prvním pololetí. Na svět
přišlo v prvních šesti měsících letošního roku 53 800 dětí, meziročně o téměř 1900 méně.

poznámka: To je ta první vlna toho nejvíc zabijáckého viru v dějinách lidstva, když za první pololetí
roku 2020 zemřelo o 245 lidí MÉNĚ než v roce 2019?

Přepočet mrtvých v souvislosti s Covid-19 k datu 25.1.2022

Na stránkách https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

se k datu 25.1.2022 uvádělo:

Legenda: Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID 19 po jednotlivých dnech

zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID 19 (metodou

PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci

hospitalizace či mimo ni.

K datu 25.1.2022 MZČR na stránkách zveřejnilo, že zemřelo 37 080 lidí.

Ale za prvé

Průměrný věk zemřelých pacientů pozitivních na covid-19 je 79-80 let
25.11.2020
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prumerny-vek-zemrelych-pacientu-pozitivnich-na-covid19-je-79-80-let/

A za druhé

Blatný: Pouze 30 % obětí zabil covid, dáváme tam i mrtvé po nehodách
31.8.2021
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/426853-blatny-pouze-30-obeti-zabil-covid-davame-tam-imrtve-po-nehodach?campaignsrc=tn_clipboard

Takže pokud k datu 25.1.2022 MZCR na stránkách zveřejňuje, že zemřelo 37 080 lidí

(po pozitivním PCR testu, z jakékoliv příčiny).

Pak 30 % z 37 080 = 11 124

Pokud v souvislosti přímo s covidem zemřelo REÁLNĚ 11 124 lidí k datu
25.1.2022 a potvrzených případů k datu 25.1.2022 je celkem je 2 794 245.

Pak celková REÁLNÁ smrtnost v souvislosti přímo s covidem k datu 25.1.2022 je 0,398

po zaokrouhlení 0,4 %.

Biostatistik prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. s kolektivem spočítali smrtnost
Covid-19 v Česku také coby méně než 0,4%.

Smrtnost, úmrtnost.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-

19_v_%C4%8Cesku?fbclid=IwAR027EyGGeNOpa0BJmrvlfFbczxtwYk8YA_IqQ_wS-

LaSlP6Akxh7th1RVk#Smrtnost,_%C3%BAmrtnost

Nevysvětlitelná (nad)úmrtí

V roce 2021 zemřelo nejvíc lidí od konce světové války, nejčastěji údajně kvůli covid-19.

Loni zemřelo nejvíc lidí od konce světové války, nejčastěji kvůli covidu-19
29.6.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3512019-loni-zemrelo-nejvic-lidi-od-konce-2-svetove-valkynejcasteji-kvuli-covidu-19
úryvek z článku:
Covid-19 byl v roce 2021 nejčastější příčinou úmrtí, podlehlo mu 18 procent loni zemřelých, téměř 25
500 lidí. V předchozích letech byla první ischemická choroba srdeční. Celkově zemřelo loni 139 981 lidí,
což bylo nejvíc od konce druhé světové války. Data o příčinách úmrtí ve středu na tiskové konferenci
prezentoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Je velice zvláštní, že v roce 2021 byl nejčastější příčinou Covid-19, když přece máme tak
„úžasné“ a „spolehlivé“ vakcíny proti covid-19.

(1)Počet zemřelých 2012-2022
https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr

Nevysvětlitelná (nad)úmrtí

Nevysvětlitelná (nad)úmrtí v říjnu 2021, ale především v listopadu 2021 a v prosinci roku 2021.

Dle tabulky: (1)„Počet zemřelých 2012-2019“

Říjen 2012 - 2019
Průměrný počet: 9 134,25 = 73 074/8
Říjen 2021 – 10 101 zemřelých o cca 1000 zemřelých více než v předchozích letech

Listopad 2012-2019
Průměrný počet: 8 763,25 = 70 106/8
Listopad 2021 – 12 815 zemřelých o cca 4000 zemřelých více než v předchozích letech

Prosinec 2012-2019
76 750/8 = 9 593,75
Prosinec 2021 – 13 811 zemřelých o cca 4000 zemřelých více než v předchozích letech

Vakcína NEFUNGUJE, můžeme pozorovat „nevysvětlitelná“ nadúmrtí.

(2)Statistiky – Nové případy covid-19 k datu 29.7.2022

(3)Statistiky – Nové případy úmrtí covid-19 k datu 29.7.2022

https://www.google.com/search?q=covid+naka%C5%BEen%C3%AD+statistiky&oq=covid+naka%C5%
BEen%C3%AD+statistiky&aqs=chrome..69i57j0i22i30.8663j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

(4)Statistiky – Očkování proti covid-19 k datu 29.7.2022

Česko má první případ podezření na úmrtí po vakcíně proti covidu. Senior byl vážně nemocný
10.2.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-ockovani-umrti-smrt-cesko-v-cesku-crcz_2102101928_ako

Po očkování proti covidu zemřelo v Česku pět lidí. Úřad prověřuje možnou souvislost
18.2.2021
https://cnn.iprima.cz/zemreli-v-souvislosti-s-ockovanim-proti-koronaviru-proveruje-se-pet-hlaseni19399

Po očkování proti covidu zemřelo v Česku už 39 lidí. Úřady prošetřují souvislost
15.4.2021
https://cnn.iprima.cz/po-ockovani-zemrelo-v-cesku-uz-39-lidi-priciny-bude-analyzovat-evropskyvybor-23178?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

V Česku už je celkem 49 podezření na úmrtí po očkování. Za poslední týden dvě nová
29.4.2021
https://www.lidovky.cz/domov/v-cesku-uz-je-celkem-49-podezreni-na-umrti-po-ockovani-zaposledni-tyden-dva-nove.A210429_093119_ln_domov_lros

SÚKL prověřuje 65 úmrtí po očkování proti covidu. Za týden jich přibylo 10
13.5.2021
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/435359-sukl-proveruje-65-umrti-po-ockovani-proti-coviduza-tyden-jich-pribylo-10

SÚKL prověřuje 94 úmrtí po očkování. Vedlejší účinky mělo přes 7000 lidí
29.7.2021
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/440925-sukl-proveruje-94-umrti-po-ockovani-vedlejsiucinky-melo-pres-7000-lidi

SÚKL: Pravděpodobnou souvislost s očkováním proti covidu má jedno úmrtí
22.6.2022
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sukl-pravdepodobnou-souvislost-s-ockovanim-proti-covidu-majedno-umrti/2222871
úryvek z článku:
Dosud SÚKL přijal více než 12.000 hlášení na nežádoucí účinky očkování proti covidu, do začátku
letošního dubna také prověřoval 174 úmrtí. "Řada hlášení byla u lidí, kteří v krátké době po očkování
onemocněli covidem-19 nebo měli jiná onemocnění," řekl Boráň.

„Nevysvětlitelná úmrtí“

Dokument BioNTech
CLINICAL TRIAL PROTOCOL INCLUDING AMENDMENTS NOS. 01 TO 06 BNT162-01
5.10.2020
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/05/125742_S1_M5_5351_bnt162-01-interim3protocol.pdf
Strana 75
8.3.6. Death events
Any death that occurs within the observation period will be reported as an SAE. In case of a fatal
event, the event term should not be “death” but the underlying event which led to death (death =
outcome). If there is more than one AE in a fatal case, only for the AE leading to death the outcome
“fatal” should be selected. If the cause of death is unknown and cannot be ascertained at the time of
reporting, “unexplained death” should be documented as event term.
8.3.6. Události smrti
Jakékoli úmrtí, ke kterému dojde během období pozorování, bude hlášeno jako SAE (závažná
nežádoucí příhoda). V případě smrtelné události by termín události neměl být „smrt“, ale základní
událost, která vedla ke smrti (smrt = výsledek). Pokud je ve smrtelném případě více než jeden AE
(nežádoucí příhoda), měl by být výsledek „fatální“ vybrán pouze pro AE (nežádoucí příhoda) vedoucí
ke smrti. Pokud je příčina smrti neznámá a nelze ji v době hlášení zjistit, měla by být jako termín
události zdokumentována „nevysvětlitelná smrt“.

Dokument firmy BioNTech doporučuje jak „pracovat“, manipulovat se statistickými čísly
zemřelých po vakcíně.

Neznámá příčina smrti
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Nezn%C3%A1m%C3%A1-p%C5%99%C3%AD%C4%8Dinasmrti:8

Úmrtí s neznámými příčinami nyní hlavním zabijákem Alberty: provincie
7.7.2022
https://calgary.ctvnews.ca/deaths-with-unknown-causes-now-alberta-s-top-killer-province1.5975536?fbclid=IwAR1IAAPPzZ1F0Rrt2zUbU3BLg9c0W_KaQGsHYIqUU4qq9GAB-Asl0MnCYoE

Austrálie je dalším důkazem, že očkování nefunguje.
Očkováno přes 90 % obyvatel, ale… Omikron žene covid k rekordům

23.12.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-ockovano-pres-90-obyvatel-ale-omikron-zenecovid-k-rekordum-184205

https://www.kurzy.cz/koronavirus/australie/
Všechna úmrtí, infekce COVID-19, Austrálie, 26. Dubna 2021 – 24. Dubna 2022 vs základní
referenční hodnoty

https://www.abs.gov.au/statistics/health/causes-death/provisional-mortality-statistics/latestrelease?fbclid=IwAR1ModTujFfheL39J9cbZLT4zmf45qNPf5Ky2n4WQgvgBp68BlcChxQWwUw

Austrálie měla mít tedy 90-ti % proočkovanost k datu 23.12.2021.
Od 26.12.2021 můžeme z grafu vidět začínající vlnu „nakažených“, kterou doprovázela vlna
vysokého počtu úmrtí, dokonce neočekávaného nadúmrtí oproti normálnímu průměru.
Jasný důkaz toho, že vakcíny nefungují.
A můžeme vidět další „nevysvětlitelná“ nadúmrtí.

To samé se děje i v Německu, Izraeli a jiných zemích.

Německo – statistiky C19
https://www.who.int/countries/deu/

Německo – statistiky úmrtí celkově
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118856/umfrage/monatliche-sterbefaelle-indeutschland/#professional

Izrael - statistiky C19

https://www.who.int/countries/isr/

Izrael - statistiky úmrtí celkově
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx

Austrálie – očkování
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=AUS

Německo – očkování
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=DEU

Izrael – očkování
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=ISR

další nežádoucí účinek:

Hoax: Vakcína způsobuje neplodnost
https://ockovani.praha.eu/hoax-vakcina-zpusobuje-neplodnost/

Očkování proti Covid-19 BNT162b2 dočasně zhoršuje koncentraci spermatu a celkový počet
hybnosti mezi dárci spermatu
17.6.2022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209?fbclid=IwAR1bdBKql1lrb_qzDMWcMBbcGG
F27M_K-xeqAiy1davO82x0S5hRje3ouNs

LÉČBA C19

O léčbě C19 se zmiňuje Reiner Fuelmich hned první den v procesu
Soud veřejného mínění, Den 1 - Reiner Fuellmich
5.2.2022
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Grand-jury-Reiner-Fuelmich:9
„2. Samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. A také použitím
léků jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody léčby, ale
skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby
prosadil svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen
neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce.“

Covid-19 se dá léčit a včasná léčba snižuje riziko úmrtí o 80%! Obvodní lékaři během
pandemie byli zahlceni administrativou a později začali fungovat pouze přes telefon.

MUDr. Etela Janeková o léčbě C19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Janekov%C3%A1-o-l%C3%A9%C4%8Db%C4%9B-C19:a
Paní doktorka léčila Ivermektinem 188 svých pacientů, z toho 67 pacientů mělo těžký průběh a tak k
léčbě byly přidány i vitamin C, D a nízkomolekulární Heparin. Ani jeden její pacient neskončil na plicní
ventilaci. O tom jak si přesně nadávkovat Ivermektin, pokud ho už má někdo doma, ale i o Delta
variantě mluví všeobecná lékařka pro dospělé, MUDr. Etela Janeková.

Nemocnice jsou na pokraji. Žolíkem by mohlo být posílení ambulantní péče
27.11.2021
https://www.ta3.com/relacia/22516/nemocnice-su-na-pokraji-zolikom-by-mohlo-byt-posilnenieambulantnej-starostlivosti?fbclid=IwAR2ngU2Wz_BMYL_rV23NopeImegMudfMQlp4UzdxHRGEmVT9aSDQnLd_IU
úryvek z článku:
Denně přibývají tisíce infikovaných na covid, nemocnice jsou plné a zdravotníci v nich zoufalí. Část
odborníků říká, že cesta jak zlepšit situaci a zabránit hospitalizaci je posílit ambulantní péči. Důkazem
toho, že by to opravdu mohlo fungovat jsou stovky vyléčených pacientů – bez hospitalizace.

prof. MUDr. Jiří Beran, CSC. vs MUDr. Milan Kubek - Isoprinosine

https://odysee.com/@PatRickSoma:0/prof.-MUDr.-Ji%C5%99%C3%AD-Beran,-CSC.-vs-MUDr.-MilanKubek:b

Zdravotní sestry, které opustily zdravotnický systém a zaměřily se na včasnou léčbu, popisují
„brutální“ protokoly léčby covidu-19
18.8.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/08/18/zdravotni-sestry-ktere-opustily-zdravotnicky-system-azamerily-se-na-vcasnou-lecbu-popisuji-brutalni-protokoly-lecby-covidu19/?fbclid=IwAR3tn42BNzuP7HH_wOSiyxB0j7Xpuj9VswYdXAoYiYOprp1OZSV-sDIj0QQ

Proti společnosti Pfizer je vedena žaloba.

Exkluzivně: Vývoj žaloby proti Pfizeru a její anticovidové vakcíně – obžaloba odhaduje výši pokuty
až na 3,3 bilionu $
26.8.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/08/26/exkluzivne-vyvoj-zaloby-proti-pfizeru-a-jeji-anticovidovevakcine-obzaloba-odhaduje-vysi-pokuty-az-na-33bilionu/?fbclid=IwAR1jLrFNxEaUhySqFRgD7tbkvpaAv3VCMHwwd8M-XsDZMGqHfl83Eu1OgbA

Stát musí zaplatit a zničit vakcíny za miliardy. Válek chce změny smluv
27.8.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-stat-musi-zaplatit-a-znicit-vakciny-za-miliardyvalek-chce-zmeny-smluv212627#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm
_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz

Závěr

Vakcíny jsou experimentální, podmínečně schválené a nebyly konstruovány proto, aby
bránily šíření viru. Vakcíny oslabují imunitní systém a to zejména tzv. posilující dávky.
Vzhledem k proočkovanosti populace a dostupným datům již můžeme pozorovat, že rizika
vakcín už převládají nad přínosy, prospěšností.
A proto by mělo být ukončeno podmínečné schválení těchto vakcín, a tím také ukončeno
očkování těmito vakcínami, zejména tzv. posilujícími dávkami, protože tyto dávky velmi
rychle oslabují imunitní systém.

Vědec apeluje na zastavení dalších dávek očkování a studium nežádoucích účinků
31.7.2022
https://echo24.cz/a/SSm7R/ockovani-covid-posilujici-ctvrta-davka-booster-nebezpeciimunita?fbclid=IwAR3ks1_7VLFcpYTnkg79jnG0nHWth_fEeGGj2VWNW6xYDxY6pDUPoxYkiqQ

MUDr. Peter Lipták o nežádoucích účincích vakcín proti covidu !
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/MUDr.-Peter-Lipt%C3%A1k:a

„Já jako lékař vím, že to očkování může zabít každého. A proto by se mělo zakázat.“

Kolapsy a úmrtí sportovců
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Sportovci-s-clankem:7

Tečkované příběhy
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Te%C4%8Dkovan%C3%A9-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy:e

primum non nocere

Následky a dopady opatření C19

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní
a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD

Opatření vydané v souvislosti s covid, nadělaly více škody, než užitku a měla obrovský
dopad na zdraví občanů ČR.

Následky a dopady vydaných opatření v souvislosti s falešnou pandemií Covid-19 jsou
NEOMLUVITELNÉ A NEOBHAJITELNÉ!!!

Protože následky a dopady vydaných opatření měly a mají mnohonásobně závažnější
charakter než ty, které reálně hrozily.

Jednání vlády a později MZČR v tomto ohledu nesplňuje parametry ani pro definici „krajní
nouze“, tím se vylučuje OPRÁVNĚNOST tohoto jednání a tudíž se toto jednání stává a stalo
PROTIPRÁVNÍM.

Trestní zákoník (40/2009 Sb.)
§28
2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit
jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten,
který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

OPATŘENÍ C19

Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen
nouzový stav v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, a to původně na dobu 30 dní,
tedy na maximální dobu, na kterou jej může vláda bez souhlasu sněmovny vyhlásit. Platil
zákaz veřejných i soukromých akcí a zákaz vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních
zařízení. Od soboty 14. března byl zakázán provoz restaurací a některých obchodů, opatření
mělo platit na 10 dní, později bylo prodlouženo do 1. dubna. Od pondělí 16. března platilo
uzavření státních hranic, tento den byly také uzavřeny tři obce na Olomoucku. Od čtvrtka 19.
března byl vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje a zákaz nakupovat v obchodech
lidem pod 65 let mezi 8. a 10. hodinou. Od úterý 24. března do 23. dubna bylo zakázáno
pobývat na veřejnosti v počtu více než dvou osob. Všechna opatření byla poté prodloužena
do 11. dubna. Dne 7. dubna byl nouzový stav (včetně všech opatření) prodloužen do 30.
dubna, ale restriktivní opatření se měla mezi 20. dubnem a 25. květnem 2020 postupně
uvolňovat. Od 23. dubna bylo znovu umožněno vycestovat do zahraničí, po návratu se však
člověk musel buď prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo byl nucen
strávit 14 dní v karanténě. Dne 28. dubna se nouzový stav znovu prodloužil do 17. května, šlo
ale o poslední prodloužení a uplynutím tohoto dne skončil.

Dne 30. září 2020 vláda schválila vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na 30
dní. Cílem bylo hladké zavedení nových opatření, které měly omezit především hromadné
akce a snížit reprodukční číslo z 1,2 o 30–40 %, tedy na 0,8–0,9. Se souhlasem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR následně vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 20.
listopadu 2020, podruhé do 12. prosince 2020, potřetí do 23. prosince 2020, počtvrté do 22.
ledna 2021 a popáté do 14. února 2021. Další prodloužení Sněmovna nepodpořila, nicméně
14. února 2021 byl vládou na základě žádosti hejtmanů a primátora hl. města Prahy vyhlášen
nový nouzový stav, a to od 15. února na 14 dní, tedy do 28. února. Po přijetí tzv.
pandemického zákona Poslanecká sněmovna 18. února rozhodla o zrušení nouzového stavu
k 27. únoru (tedy uplynutím dne 26. února). Poslanecká sněmovna ovšem 26. února přijala
usnesení, podle kterého je v souvislosti s šírením mutací koronaviru vláda oprávněna vyhlásit
nový nouzový stav. Na základě toho vláda 26. února vyhlásila další nouzový stav od 27.
února, a to na dobu 30 dnů, který měl platit do 28. března, ale po souhlasu Poslanecké
sněmovny uděleného v pátek 26. března vláda rozhodla o jeho prodloužení do 11. dubna.
Dále již nouzový stav prodloužen nebyl a uplynutím tohoto dne skončil.
Popáté byl nouzový stav vyhlášen vládou v demisi 25. listopadu 2021 s účinností od
následujícího dne na 30 dní. Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace, zejména ve
východní části republiky.[45][46][28]
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

NÁSLEDKY A DOPADY

Lockdowny jen ožebračují lidi a vir stejně nezastaví, varuje zmocněnec WHO
12.10.2020
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/plosne-lockdowny-jen-ozebracuji-nejchudsi-lidi-avir-stejne-nezastavi-varuje-zmocnenec-who-40339005
úryvek z článku:
Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že plošné uzávěry celých regionů a zemí šíření
koronaviru nezastaví. Pouze rozšíření infekce odloží, a navíc ještě dále ožebračí nejchudší vrstvy
obyvatel. Zmocněnec WHO pro boj s nemocí covid-19 David Nabarro proto vyzývá světové lídry, aby
lockdown nepoužívali jako hlavní nástroj v boji s nákazou. Česko při tom chystá další plošná opatření.

Koronavir a sebevraždy, odborníci důrazně varují - Riziko sebevražd se kvůli koronavirové krizí
zvýšilo třikrát, stejně tak deprese a dvojnásobně narostly úzkostné poruchy
12.11.2020
https://archive.ph/lOPOH
úryvek z článku:
Národní ústav duševního zdraví vydal studii, ve které uvádí, že riziko sebevražd mezi lidmi se v
letošním roce poznamenaném koronavirovou krizí zvýšilo třikrát, stejně narostly deprese a
dvojnásobně úzkostné poruchy.
Negativní dopady na duševní zdraví obyvatelstva podle této studie má hlavně strach z onemocnění
sebe samých či svých blízkých i možné výčitky z přenosu choroby, ale i sociální izolace a další opatření,
která byla přijímána k zabránění šíření infekce a jejich ekonomické dopady.
U pracovníků v první linii se navíc projevilo psychické i fyzické vyčerpání v souvislosti s extrémním
pracovním nasazením.
Sociální izolace, nejistá budoucnost i narušení spánkového režimu se podepisují na psychice dětí a
mladistvých. Linka bezpečí určená pro děti a mladistvé registrovala v průběhu epidemie Covid-19 až
třicetiprocentní nárůst hovorů s tématem násilí v rodině, o třetinu více bylo telefonátů o osobních
problémech a psychických potížích a o třetinu častěji se děti svěřovaly s problémy s internetem, včetně
sexuálního zneužívání.

Lockdowny sváděly více k sebepoškozování či k sebevraždě
9.9.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dusevni-nemoci-sebevrazdy-narust-kvuli-pandemiikoronaviru.A210909_125725_domaci_wass
úryvek z článku:
Výskyt duševních onemocnění v Česku letos vzrostl v porovnání s obdobím před pandemií koronaviru o
30 procent, uvedl ostravský psychiatr Stanislav Ostatník. U dospělých stoupl výskyt úzkostí dvakrát a
výskyt deprese a rizika sebevraždy dokonce třikrát. Problémy mají hlavně ženy a mladí lidé, kteří
pociťují zvýšený stres i osamělost a vztek, sdělil psychiatr.

Psychické potíže u dětí podle specialistů výrazně rostou. Ministerstvo kvůli tomu zřídilo speciální
tým
16.1.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3429010-psychicke-potize-u-deti-podle-specialistu-vyraznerostou-ministerstvo-kvulitomu?fbclid=IwAR0gg39lazDX6M1W_5lJYsSmPHF_TPKFXNDQj95LA2syRwn1dKOywxXvX4M

Odborníci bijí na poplach: Děti pandemii odskákaly nejvíc, topí se v depresích
10.2.2022
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/odbornici-biji-na-poplach-deti-pandemii-odskakaly-nejvictopi-se-v-depresich40386729?fbclid=IwAR1obvpN7eQAJ11wOuJj4nCyFtMuLilwP42eeBnOqXnr4Blk1_2jxDWCv_I

Lockdown zabil více lidí než covid, naznačují statistiky
19.8.2022
https://echo24.cz/a/STVFR/lockdown-umrti-covd-koronavirusvice?fbclid=IwAR2fUqqjmMlj6jKQ87jiayd5n43oPBsZQ1z2N5loQJfCx78IDsQDO39BPwU

Ekonomka: Lockdowny byly 30 až 35krát nákladnější, než nakolik byly přínosné
16.8.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/08/16/ekonomka-lockdowny-byly-30-az-35krat-nakladnejsi-neznakolik-bylyprinosne/?fbclid=IwAR120xYqpUVYS9ElmdWkQat_43_uTkw9fImHUDATg_Wnle3BPn2yAPcNRhY

další následky a dopady:

Účet za odložené operace. Řada pacientů zemřela dřív, než se dočkala péče
11.4.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nekteri-se-pece-nedozili-kvuli-covidu-se-odkladaly-tisiceoperaci-150149

Nemocnice ruší operace kvůli covidu. Pacienti si mají před hospitalizací zavolat
26.11.2021
https://www.vitalia.cz/clanky/nemocnice-odkladaji-planovane-operace-kvuli-covidu-nejdele-se-cekana-vymenu-kloubu/

Přibývá nemocných dětí, mají kašel i střevní potíže. Kvůli pandemii nemají imunitu
4.5.2022
https://cnn.iprima.cz/pribyva-nemocnych-deti-kvuli-pandemii-maji-oslabenou-imunitu-hodnotilekari-107102?fbclid=IwAR3a_TI1Ve4q3rGpDWTf-EZ2zwibWEJhbuNSVoLpx8_amxN7ORM2YBtIbFc

Podvod všech dob
(8:51 – 10:35)
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/mDVqo9yd3ZZe:3

Od začátku „pandemie“ praktičtí lékaři ordinovali přes telefon.

Praktici teď ordinují přes mobil
17.3.2020
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-praktici-ted-ordinuji-pres-mobil-40316996

Pacienty s respiračním onemocněním lékaři odmítají a posílají je na testy
6.10.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prakticky-lekar-ordinace-vysetreni-po-telefonu-koronaviruscovid-19-sonka.A201005_113710_domaci_lre

V příloze: Vakcíny C19, imunita a úmrtí v sekci: LÉČBA C19 právník Reiner Fuellmich
vysvětluje:
… „Samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. A také použitím
léků jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody
léčby, ale skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k
tomu, aby prosadili svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v
tomto řízení, nejen neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální
injekce.
… Od samého počátku pandemie jsme byli svědky záměrného, zcela nesmyslného zákazu
normálních, účinných a bezpečných metod léčby respiračních onemocnění a místo toho
nařizování léčby, kterou je nyní třeba považovat za závažné lékařské pochybení.“

Dušek: Na vnitru dva měsíce zatloukali. Byli neklidní, že by se někdo mohl uzdravit
3.6.2020
https://www.dvtv.cz/video/dusek-na-vnitru-dva-mesice-zatloukali-byli-neklidni-ze-by-se-nekdomohl-uzdravit
úryvek z článku:
Nevím, co to provedli. Video smazali ze strachu. Za týden ho vidělo půl milionu lidí, to by ten problém,
říká herec Jaroslav Dušek. Několik serverů včetně YouTube odstranilo na doporučení ministerstva
záznam představení Malá vizita, ve kterém se hovoří o možnostech alternativní léčby koronaviru.
Kdybych měl covid-19, šel bych si koupit melatonin, ten úplně stačí, aby vás zachránil, tvrdí Dušek.

další následky a dopady:

Šikana a diskriminace neočkovaných.

Sledujte ZÁZNAM Hlavních zpráv: Ozvali se nám další neočkovaní, které lékaři odmítli ošetřit
10.12.2021
https://cnn.iprima.cz/sledujte-zive-hlavni-zpravy-ozvali-se-nam-dalsi-neockovani-ktere-lekariodmitli-osetrit-53010

Neočkovaní budou moci do restaurace, rozhodl soud. K 9. únoru vláda zruší covidové certifikáty
2.2.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3436706-lide-bez-ockovani-mohou-do-restaurace-rozhodl-soud
úryvek z článku:
Nejvyšší správní soud zrušil povinné prokazování se očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu19 v restauracích, klubech, hernách či v hotelech. Pokud ministerstvo zdravotnictví nařízení neupraví,
přestane za sedm dní platit. Soud argumentoval tím, že resort nemá pro podobné opatření oporu v
takzvaném pandemickém zákoně. Vláda ve středu večer oznámila, že ke středě 9. února zruší
povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb a
vstup na kulturní, sportovní a další akce.

další následky a dopady:

Šikana a diskriminace malých obchodníků a živnostníků

Poslali jsme vládě předžalobní výzvu s cílem ukončit šikanu malých obchodníků a živnostníků
9.12.2020
https://piratipracuji.cz/blog/2020-12-09-poslali-jsme-vlade-predzalobni-vyzvu-s-cilem-ukoncitsikanu-malych-obchodniku-a-zivnostniku/
úryvek z článku:
Vláda žene maloobchody a živnostníky do krachu. Poslali jsme jí proto předžalobní výzvu a žádáme
okamžité nastavení férových podmínek. Je nezbytně nutné upravit stupně v systému PES tak, aby při
vyšších stupních rizika nebyly opět plošně uzavřené menší obchody, zatímco velké nadnárodní řetězce
budou moci zboží prodávat.

Restaurace Šeberák otevřela i v pátek. Lidé degustují nové menu, řekl majitel
27.11.2020
https://prazsky.denik.cz/podnikani/otevrena-restaurace-tocene-pivo-opatreni-policie-smlouva.html

Majitel pražské restaurace Šeberák má nadále otevřeno. Teď objíždí republiku s rakví na autě
6.1.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-majitel-prazske-restaurace-seberak-ma-nadale-otevrenoted-objizdi-republiku-s-rakvi-na-aute-40347008

Rozhodnuto. 10. května se otevřou obchody. Je to šikana, zní od obchodníků
29.4.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obchodnici-vedi-na-kdy-maji-pripravit-obchody-vlada-je-alenepotesila-152629

úryvek z článku:
„Absolutně nerozumíme“
Ke čtvrtečnímu rozhodnutí vlády se vyjádřil také předseda Asociace nákupních center Jan
Kubíček.
„Absolutně nerozumíme tomu, proč vláda nezařadila maloobchod do aktuální vlny rozvolnění
i přes původní příslib, a povolila rozvolnění v daleko rizikovějších podnicích, jakými jsou
kadeřnické nebo masážní služby. Tento krok nedává smysl ani z pohledu proporcionality
ekonomického přínosu obou oblastí – drobných služeb a maloobchodu,“ sdělil předseda ve
svém vyjádření.
Každý další den čekání maloobchodu na plné znovuotevření podle asociace prohlubuje
dramatickou ztrátu a tvrdý dopad na celou ekonomiku. Naprostá většina obchodníků podle
Kubíčka přešlapuje už několik týdnů na značkách a čeká na pomyslné mávnutí zeleným
praporkem, které bylo opakovaně přislíbeno – a obchodníkům docházejí poslední síly a
finanční rezervy.
Kubíček také upozornil, že po školství je maloobchod nejvíce zasaženou oblastí, dopad
vládních opatření na něj je kritický. Vláda podle něj naprosto ignoruje fakta, jako je
opakovaně prokázaná bezpečnost obchodních center, i to, že otevření obchodů podle
kvalifikovaných výpočtů a zkušeností zvýší mobilitu jen minimálně.

Protiepidemický systém PES
Covid-19: Vláda představila nový protiepidemický systém (PES)
16.11.2020
https://www.kurzy.cz/zpravy/566837-covid-19-vlada-predstavila-novy-protiepidemicky-system-pes/

Vláda má na stole nově upravený PES: takto se budou vracet děti do škol
21.1.2021
https://archive.ph/XVsR6

Zádrhel v očkování: Na tohle bude potřeba jiná vakcína, říká imunolog. A rozumí tomu málokdo
24.12.2020
https://archive.ph/UtQPd
úryvek z článku:
Podle imunologa Vojtěcha Thona z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně je systém PES „čistě politická a svým způsobem ekonomická záležitost“.

Hospodaření vlády Andreje Babiše
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020,
která snižuje celkové příjmy na 1 364,8 mld. Kč a výdaje navyšuje na 1 864,8 mld. Kč.
8.7.2020
https://archive.ph/NplZF
úryvek z článku:

Schválený schodek 500 mld. Kč reaguje na aktuální vývoj, nová a plánovaná opatření ke stimulaci
ekonomiky, potřebu investic na centrální i místní úrovni a podporu regionálního rozvoje a cestovního
ruchu.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2021 schodkem 419,7 mld. Kč.
6.1.2021
https://archive.ph/1rCKV

NEZÁKONNOST

Vláda Andreje Babiše již od začátku vydávala svá mimořádná opatření s vědomím, že jsou
NEZÁKONNÁ!!!
A dokonce byl narušen princip fungování právního a demokratického státu, včetně dělby
moci ve státě.

Městský soud v Praze zrušil opatření omezující volný pohyb a maloobchod
23.4.2020
https://advokatnidenik.cz/2020/04/23/mestsky-soud-v-praze-zrusil-ctyri-opatreni-omezujici-volnypohyb-a-maloobchod/
úryvek z článku:
…Pokud tedy vyhlášením nouzového stavu vláda deklarovala, že běžné právní prostředky nestačí na
zvládnutí nastalé krizové situace, bylo pak na místě aplikovat mimořádná krizová opatření, jejichž
přijetí je předvídáno krizovým zákonem a jež umožňují vládě zásadním způsobem omezit základní
práva a svobody obyvatel. Opačný výklad by bezdůvodně koncentroval moc do rukou jednoho
správního orgánu, čímž by potencionálně mohl být narušen princip fungování právního
a demokratického státu, včetně dělby moci ve státě (soud však vylučuje, že by za tímto účelem byla
vydávána nyní napadená opatření obecné povahy, respektive z okolností jejich vydání nelze toto riziko
jakkoli dovodit). Již ústavní zákon o bezpečnosti dává vládě velmi neobvyklý instrument, svoji povahou
naprosto mimořádný, kdy jako výkonná moc může, bez jakéhokoli předchozího vlivu moci
zákonodárné, zásadním způsobem omezit základní práva. Soud však musí odmítnout, aby takovouto
pravomocí, mající značný a v nedávné historii neporovnatelný dopad, disponovalo pouze jedno
ministerstvo. …

… Soud tedy uzavírá, že s ohledem na skutečnost, že napadená mimořádná opatření v nikoli malé
míře zasáhla do základních práv a svobod a že odpůrce nedisponoval dostatečnou věcnou
působností k jejich vydání, soud návrhu navrhovatele vyhověl a napadená opatření obecné povahy
pro nezákonnost zrušil. Soud je srozuměn se skutečností, že rovněž pro výkonnou moc obecně byla
nastalá situace výjimečnou, a to též z hlediska práva, neboť v minulosti nečelila takovému nebezpečí
ohrožujícímu zdraví obyvatel. Proto také (a i s ohledem na absenci jakékoli relevantní judikatury) mohl
být odpůrce přesvědčen o správnosti svého postupu. A soud nemíní nikterak rozporovat, že jím
uplatněný postup se jevil (a jeví) z hlediska zvládnutí nastalé hrozby efektivní. Efektivita však není
měřítkem zákonnosti a účel nesvětí prostředky. …

V tiskové zprávě k rozsudku 14 A 41/2020 je uvedeno:
Soud přitom považoval za stěžejní, že český právní řád vymezuje pravidla jednání v situacích, kdy jsou
ohroženy základní podmínky existence státu či život a zdraví jeho obyvatel, a je potřeba vytvořit
právní podmínky pro návrat systému do původního žádoucího stavu. A takto také právní řád
presumuje možnost omezit základní lidská práva a svobody. Jestliže neplatí, že vyhlášení nouzového
stavu automaticky znamená omezení základních práv a svobod, je nezbytné, aby orgány veřejné moci
lpěly na pravidlech, která určují chování jednotlivých aktérů při mimořádných stavech. Pouze tak bude
zajištěno, že při ohrožení státu a jeho obyvatel bude v maximální možné míře zachován též právní
stát. Nelze brát ze zřetele, že jakákoli krize značného rozsahu může mít negativní dopad nejenom
na zdraví obyvatel či hospodářství státu, nýbrž může negativně zasáhnout též podobu státu jako
státu právního a demokratického.

Nouzový stav je protiústavní, řekl po žalobě studenta soud. Zákazy lze napadnout
23.2.2021
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/otvira-se-cesta-k-uspesnym-zalobam-na-nouzovy-stav-navoddal/r~c264664c75dc11eb8e470cc47ab5f122/

Dle rozsudku č. j. 17 A 126/2020- 84 bylo uzavření škol za nouzového stavu PROTIÚSTAVNÍ.

rozsudek: https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=7110475

Omezení setkávání lidí od pondělí je nezákonné, uvedl právník
10.4.2021
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/432742-omezeni-setkavani-lidi-od-pondeli-je-nezakonneuvedl-pravnik?campaignsrc=tn_clipboard

Jak vznikají nezákonná opatření: mimo oči úředníků, porušením pravidel
18.6.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-vznikaji-nezakonna-covidova-opatreni-obchazenimvladnich-pravidel-167312

úryvek z článku:
Nejvyšší správní soud opakovaně shazuje protiepidemická mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví a označuje je za nezákonná. Verdikty justice přitom mohou být základem pro vlnu žalob
o náhradu škod ze strany hospodských, provozovatelů kadeřnictví, fitness center nebo třeba
lyžařských areálů a dalších poskytovatelů služeb, které byly v rozporu se zákonem zavřené či
nezákonně omezené.

Nejvyšší správní soud již zrušil řadu vládních protiepidemických opatření
27.7.2021
https://advokatnidenik.cz/2021/07/27/nejvyssi-spravni-soud-jiz-zrusil-radu-vladnichprotiepidemickych-opatreni/
úryvek z článku:
S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Ao 17/2021 – 63 ze dne 27. července
2021 vám nabízíme výběr patnácti rozhodnutí NSS zasahujících do protiepidemických opatření
v České republice:

14. dubna 2021 NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni D. B.
a označil za nezákonné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládající povinnost testovat zaměstnance
na covid-19. NSS nemohl opatření zrušit, neboť již neplatilo, bylo nahrazeno jiným opatřením.
22. dubna 2021 NSS zrušil celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. dubna (později
ještě dvakrát aktualizované), které mimo jiné omezovalo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí.
Vláda reagovala na zrušení opatření NSS schválením dalšího.
11. května 2021 NSS zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravovalo povinnosti pozitivně
testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podle NSS vykazovalo hrubé
nedostatky v odůvodnění. Účinnost verdiktu soud odložil o čtyři dny, aby Ministerstvo zdravotnictví
mělo čas vydat případně nové opatření.
20. května 2021 NSS rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo zákaz nočního
prodeje ve večerkách, byl proto v rozporu se zákonem.
21. května 2021 NSS zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření
Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale nemělo bezprostřední dopad, týkalo se provozu
v aktuálním týdnu, pro další týden už ale bylo připravené nové opatření, v základních bodech totožné.
28. května 2021 NSS konstatoval, že opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkalo provozu
lyžařských vleků a lanových drah, bylo nezákonné. Opatření účinné od 25. dubna už NSS nemohl
zrušit, protože platilo jen týden a poté je nahradilo nové, obsahově podobné.
1. června 2021 NSS uvedl, že opatření MZd, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna
a května zavřené restaurace, bylo v rozporu se zákonem. Soud už nemohl opatření zrušit, neboť bylo
účinné jen týden, a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost.
2. června 2021 Podle rozhodnutí NSS bylo plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení
provozu základních škol na základě dvou dubnových opatření Ministerstva zdravotnictví nezákonné.
Ministerstvo může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli
mateřské a základní školy.

9. června 2021 Regulace provozu sportovišť, koupališť a wellness zařízení kvůli prevenci šíření
onemocnění covid-19 byla nezákonná, konstatoval Nejvyšší správní soud. Ministerstvo podle něj
náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací a ani se nezabývalo její
nezbytností. Opatření bylo účinné v týdnu od 26. dubna do 3. května, poté je nahradilo nové,
obsahově podobné opatření. Proto soud nemohl rozhodnout o zrušení, jen zpětně konstatovat
nezákonnost.
11. června 2021 NSS zpětně konstatoval, že opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zdravotnictví dne 27. 4. 2021 pod čj. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN o povinné ochraně dýchacích
cest, které platilo na začátku května, bylo kvůli nedostatečnému odůvodnění a chybějící analýze rizik
v rozporu se zákonem.
23. června 2021 Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost čl. I bodu 3 mimořádného opatření MZd ze
dne 14. 5. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN. Ministerstvo zdravotnictví dostatečně
neodůvodnilo nezbytnost intenzivního plošného omezení provozu středních a vyšších odborných škol
a konzervatoří a zákazu osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání.
28. června 2021 Podle NSS Ministerstvo zdravotnictví náležitě nevysvětlilo, proč bylo potřeba testovat
na koronavirus pracovníky malých společností a živnostníky bez zaměstnanců. Dvěma rozsudky NSS
zrušil některé články mimořádného opatření MZd.
30. června 2021 Nejvyšší správní soud zpětně konstatoval nezákonnost květnového opatření
Ministerstva zdravotnictví, které jako podmínku vstupu do vnitřních prostor a na akce vyžadovalo
očkování, negativní PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o prodělané nemoci. Ministerstvo
podle soudu diskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci covid-19.
1. července 2021 Podle NSS omezení stravovacích i ubytovacích služeb na přelomu dubna a května
bylo v rozporu se zákonem. Soud dal ve svém rozhodnutí zapravdu několika společnostem
provozujícím hotely. NSS zdůraznil, že mimořádná opatření musejí být srozumitelná, soudržná i dobře
odůvodněná.
27. července 2021 Nejvyšší správní soud zrušil aktuálně platné opatření Ministerstva zdravotnictví o
nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, protože není náležitě odůvodněné. Zásah vstoupí
v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, ministerstvo tak má čas reagovat a odůvodnění doplnit.

Vojtěch: Proti rozhodnutí NSS se nemůžeme bránit, bude třeba změnit zákon
2.6.2021
https://web.archive.org/web/20210602132011/https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vojtech-protirozhodnuti-nss-se-nemuzeme-branit-bude-treba-zmenit-zakon/2045942
úryvek z článku:
Soudu vadí zejména to, že ministerstvo uzavíralo školy či restaurace a další služby plošně. Podle něj to
neumožňuje ani pandemický zákon, ani zákon o ochraně veřejného zdraví. Ministr se domnívá, že
soud vykládá tyto zákony příliš restriktivně. "Soud nyní říká, že to není možné udělat preventivně.
Pokud by byl nějaký konkrétní cluster, nějaké nakažené osoby, tak pak to (uzavírat školy) možné je,"
uvedl.
poznámka:

PROTIÚSTAVNÍ nařízení budou VŽDY PROTIÚSTAVNÍ a to ať už se je bude kdokoliv snažit
pokrýt pandemickým zákonem anebo taková nařízení bude vydávat za nouzového stavu.
Zákony nejsou nad Ústavou ČR.

Poslanci schválili pandemický zákon. Proti byla SPD a část komunistů
18. 2. 2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pandemicky-zakon-vlada-koronavirus-covid-19-spd-kscmcesko_2102181657_kro

Hlasování: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75392&l=cz

Policisté, kteří vynucovali vládní zákaz prodeje, se podle soudu dopustili nezákonného zásahu
3.6.2021
https://www.ceska-justice.cz/2021/06/policiste-kteri-vynucovali-vladni-zakaz-prodeje-se-podlesoudu-dopustili-nezakonneho-zasahu/?fbclid=IwAR2s3Jkm4b641WSlvR1Zwj8jS5kP1TTnhhiJBxZde7WiHCEi7R8urYWnmw

Vnitro dostalo milionovou pokutu. Policie nezákonně sbírala údaje o lidech v izolaci
1.8.2022
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/urad-pro-ochranu-osobnich-udaju-udelil-ministerstvu-vnitrap/r~33b21fd011a211ed8d680cc47ab5f122/

Nezákonná a nelogická opatření

Oblečení či hračky skončily za páskovou ohradou. V 5. stupni se na ně nesmí
27.12.2020
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/vladni-protikoronavirova-opatreni-koronavirus-restrikceobchody-zakryvani-zbozi-pes-5-zprisnovani-op.A201227_150542_ekonomika_flo?
úryvek z článku:
V neděli přešla Česká republika do nejvyššího, tedy pátého stupně systému PES. Pro supermarkety to
znamenalo nově omezit svoji nabídku zboží výhradně na potraviny, drogerii či prodej léčiv. Dříve
prodejné hračky, oblečení i elektronika jsou nyní označené páskou a lidé k nim již nadále nemají
přístup.

Opatření jsou nelogická, povedou ke krachům a propouštění, kritizuje šéf Hospodářské komory
13.11.2020
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/rozvolnovani-vladni-opatreni-hospodarska-komora-dlouhyekonomika-prumysl_2011131607_onz

Přeplněné obchody nebo zkrácená otevírací doba úřadů: Tahle nařízení nepomáhají
15.11.2020
https://cnn.iprima.cz/nelogicke-a-zakazy-jaka-jsou-narizeni-ktera-urcite-nepomohou-zmirnitepidemii-13349
úryvek z článku:
Hlavní cíl všech vládních zákazů je jasný: omezit shlukování lidí a tím zabránit přenosu nákazy
koronavirem. Ne všechna opatření, která vláda vymyslí a poté nařídí, k tomu ale pomáhají. Řada z
nich je podle odborníků přímo kontraproduktivních.

Opatření jsou podle opozice chaotická a nelogická. Vláda údajně vede systém brzda - plyn
23.12.2020
https://www.lidovky.cz/domov/opatreni-jsou-podle-opozice-chaoticka-a-nelogicka-vlada-podle-nichvede-system-brzda-plyn.A201223_162621_ln_domov_lihem

Roušky venku o samotě byly nezákonné. Jejich nošení před rokem nařídil Blatný
6.5.2022
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/461746-rousky-venku-i-vevnitr-byly-nezakonne-jejichnoseni-pred-rokem-naridil-blatny
úryvek z článku:
... Loňské opatření ministerstva zdravotnictví, kterým nařídilo nosit respirátory i venku na prázdné
ulici, bylo nezákonné. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS). Týká se nařízení resortu z doby, kdy
v jeho čele stál Petr Arenberger. Ochranu dýchacích cest při procházce o samotě ale vyžadoval už Jan
Blatný. Oba byli ve vládě za hnutí ANO.
... Roušky a respirátory na prázdné ulici se ale musely nosit už za ministerské éry dětského
hematologa z Brna Jana Blatného. Ten tvrdil, že jsou zakrytá ústa a nos třeba v lese, kde nikdo jiný
není, zcela normální.

Opatření byla k ničemu

Vyhrálo Švédsko. Tabulka nadúmrtí dokazuje, že lockdowny byly na nic
12.5.2022
https://echo24.cz/a/SwMrm/vyhralo-svedsko-tabulka-nadumrti-dokazuje-ze-lockdowny-byly-nanic?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2dxAUlUz7YOW4W1xICnG-ZmnntLrkGwdc_Kc1lRQGgRdpFXME67nO_H0Y

Neexistují žádné důkazy o účinnosti opatření proti covidu. Verdikt německých expertů je zdrcující
5.7.2022
https://www.reflex.cz/clanek/a-plus-x/114118/neexistuji-zadne-dukazy-o-ucinnosti-opareni-proticovidu-verdikt-nemeckych-expertu-jezdrcujici.html?fbclid=IwAR0Y3Fq40so3hCKNBdFuukYA16D5fxBbN-ICVJXyCOno0E0behf2UCTU98I

Recenzované studie potvrzují, že povinné očkování a roušky nezastavily šíření covidu na školách
a univerzitách
4.6.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/06/04/recenzovane-studie-potvrzuji-ze-povinne-ockovani-arousky-nezastavily-sireni-covidu-na-skolach-auniverzitach/?fbclid=IwAR1bCwON6F18Du35Tq0BG804pNysGS9YrsK6JTO6rBw7z8UPOO3N5dXwrXc
úryvek z článku:
… „Povinné masky nedokázaly kontrolovat šíření infekce ve školách, jak ukazuje tato analýza škol
s povinným nošením roušek a bez nich. Předchozí studie prokázaly, že vakcíny proti covidu nezabraňují
šíření přenosu,“ uvedl Dr. Sanjay Verma pro The Epoch Times s odkazem na studii z 18. května.
… „Mnozí nevědí, že modré lékařské roušky nejsou filtry. Vzduch, který vdechujete a vydechujete, se
pohybuje dovnitř a ven mezi rouškou a vaším obličejem. Jsou to jen chrániče proti stříkající kapalině, nic
víc,“ napsal Yeadon a připojil odkaz na stránku uvádějící přes 400 studií, které poukazují na neúčinnost
vládních opatření během pandemie, jako byly roušky nebo lockdowny.

Více než 400 studií o selhání povinných intervencí Covid (opatření proti covid, lockdown, roušky)
30.11.2021
https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covidinterventions/

Recenzované studie:

Rutinní dohled a očkování v univerzitním kampusu během šíření varianty SARS-CoV-2 Omicron
18.5.2022
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792382?utm_source=facebook&u
tm_campaign=contentshareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=052322#.You9MPq
VRzo.facebook

Přenos SARS-CoV-2 dětmi a mladými lidmi v domácnostech a školách: metaanalýza populačních
studií a studií sledování kontaktů
22.12.2021
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00633-2/fulltext

Rizika myokarditidy, perikarditidy a srdečních arytmií spojených s očkováním proti COVID-19 nebo
infekcí SARS-CoV-2
14.12.2021
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01630-0

Přehodnocení dětských případů COVID-19 v okresech s požadavky na školní masku i bez nich –
Spojené státy americké, 1. července – 20. října 2021
25.5.2022
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4118566

OBLIČEJOVÉ MASKY, ROUŠKY, RESPIRÁTORY

Jak již bylo zmíněno výše, obličejové masky nemají žádný vliv na šíření respiračního
onemocnění a dokázalo to několik recenzovaných studií.

Proti všem: Nošení roušky nemělo vliv na nakažení covidem, tvrdí dánská studie
23.11.2020
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/proti-vsem-noseni-rousky-nemelo-vliv-tvrdidanska-studie-40343051

Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent
SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask WearersAnnals of internal Medicine
03/2021
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

Obličejové masky mají škodlivé účinky.

Tím největším rizikem je vdechování zvýšeného objemu CO2, a to i za klidového režimu, bez fyzické
námahy.
Vyhláška č.20/2012 Sb. udává hygienickou normu 1500ppm.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-20
Čl. II, §11 odst. 5
(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být
dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být
zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na
osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid
uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.“.

V klidovém režimu bez fyzické zátěže je člověk vystaven několika násobným hodnotám
vdechovaného CO2.

Studie: Roušky jsou pro děti škodlivé, vdechují větší množství oxidu uhličitého
12.7.2021
https://www.epochtimes.cz/2021/07/12/nova-vedecka-studie-oblicejove-masky-jsou-pro-detiskodlive-vdechuji-65-krat-vetsi-mnozstvi-oxidu-uhliciteho/
úryvek z článku:
Po pouhých třech minutách dýchání jsme dětem naměřili pod maskou něco málo přes 13 000 ppm,
bez ohledu na to, zda se jednalo o roušku či respirátor. Množství oxidu uhličitého se na této hodnotě
rychle stabilizovalo a nezměnilo.

Randomizovaná klinická studie
Experimentální hodnocení obsahu oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu s nebo bez obličejové
masky u zdravých dětí
30.6.2021
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743
úryvek z článku:
Výsledek
Průměrný (SD) věk dětí byl 10,7 (2,6) let (rozmezí 6-17 let), z toho bylo 20 dívek a 25 chlapců. Výsledky
měření jsou uvedeny v tabulce . Zkontrolovali jsme potenciální souvislosti s výsledkem. Pouze věk byl
spojen s obsahem oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (y = 1,9867 – 0,0555 × x; r = –0,39; P =
0,008; obrázek ). Proto jsme do modelu přidali věk jako spojitou kovariát. To odhalilo asociaci
(částečné η 2 = 0,43; P < 0,001). Kontrasty ukázaly, že to bylo způsobeno rozdílem mezi základní
hodnotou a hodnotami obou masek společně. Kontrasty mezi těmito 2 typy masek nebyly významné.
Naměřili jsme průměry (SD) mezi 13 120 (384) a 13 910 (374) ppm oxidu uhličitého ve vdechovaném
vzduchu pod chirurgickými a filtračními obličejovými maskami 2 (FFP2), což je vyšší hodnota, než je již
považováno za nepřijatelné Německým federálním úřadem pro životní prostředí. Office faktorem 6.
To byla hodnota dosažená po 3 minutách měření. Děti za normálních podmínek ve školách nosí
takové masky průměrně 270 (interkvartilní rozsah, 120-390) minut. 3 Obrázek ukazuje , že hodnota
dítěte s nejnižší hladinou oxidu uhličitého byla 3x vyšší než limit 0,2 % obj. 4 Nejvyšší hodnoty měly
nejmladší děti, u jednoho 7letého dítěte byla naměřena hladina oxidu uhličitého 25 000 ppm.

Vědecká studie o dětech zjistila, že nošení roušky na pouhé 3 MINUTY je toxické
1.7.2021
https://dailyexpose.uk/2021/07/01/scientific-study-on-kids-finds-wearing-a-face-mask-for-just-3minutes-is-toxic/

Odborníci varují rodiče, aby dětem nedávali respirátory. Příliš zatěžují jejich plíce
18.11.2021
https://m.instory.cz/udalosti/214-odbornici-varuji-rodice-aby-detem-nedavali-respiratory-priliszatezuji-jejich-plice.html

Názor: Požadovat po dětech, aby celý den ve škole nosily roušky, přináší více škody než užitku
13.8.2021
https://www.deseret.com/platform/amp/opinion/2021/8/13/22623659/requiring-kids-to-wearmasks-all-day-at-school-does-more-harm-than-good-utah

Varování společnosti SPUR
S důrazným varováním přišla v pondělí 29.11.2021 společnost SPUR, která se zabývá VÝROBOU
OCHRANNÝCH DÝCHACÍCH POMŮCEK.
➡ Klasický respirátor, byť i v menší velikosti, totiž NENÍ TESTOVANÝ pro dětské plíce a organismus
dětí zbytečně zatěžuje. Firma upozorňuje na to, že někteří výrobci nekale prodávají zmenšeniny
certifikovaných respirátorů jako dětské.
➡ Porušují tak legislativu a stanovy EN149, kde i sebemenší změna v materiálu nebo
velikostech podléhá nové certifikaci.
➡ „Málokdo z rodičů ví, že respirátory, ať už třídy FFP3 nebo FFP2, nejsou vůbec vhodné pro dětské
plíce a ani PRO DĚTI NEJSOU TESTOVÁNY “ upozornil obchodní manažer společnosti SPUR David
Pospíšil a vysvětlil, že slovní spojení „dětský respirátor“ je poněkud zavádějící, protože legislativně
takový produkt neexistuje.
( udivuje mě, že tohle neví lékaři, ministr zdravotnictví, epidemiologové a všichni co to nařizují! )
➡ „Respirátor je totiž definovaný jako pracovní pomůcka ve znečištěných provozech.
( nikoliv vstupenka do zdravotnického zařízení, školy, obchodů atd..)
Zpravidla čím vyšší je efektivita filtrace respirátoru, tím větší je tlakový odpor, který ztěžuje dýchání
pro dospělého,“ dodal Pospíšil. ( pro dospělého! Co teprve děti a mládež! )
➡ Při dýchání přes respirátor jsou tedy dětské plíce namáhány ještě mnohem víc, což potvrzují i
vědci z oboru. (pouze nesmí o tom mluvit a ostatním jsou vaše děti ukradené)
➡ „Tuto problematiku nemá vyřešenou žádná země na světě a NEEXISTUJE NORMA, která by
upravovala parametry respirátoru odpovídající dětským plicím,“ potvrdil Jiří Tilhon z Oddělení
zkušebnictví a certifikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Ukončeme nošení roušek co nejdříve
4.5.2020
https://celltheraclinic.cz/ukonceme-noseni-rousek-co-nejdrive/
úryvek z článku:
"Roušky a respirátory nasazené na obličeji jsou největším zdrojem kontaminace nás samotných. Ve
vydechovaném vzduchu totiž vydechujeme miliony virů a bakterií, kterých se naše chytré tělo
potřebuje zbavit. Většina z nich se však zachytí v mikroskopické síti, kterou naše rouška představuje, a
hned dalším nádechem vdechujeme velké množství těchto nežádoucích mikroorganizmů zpět. Existuje
několik vědeckých studií z posledních 10 let, které definují přesně, o jaké patogeny se jedná. Mezi viry
to jsou nejčastěji adenoviry, viry chřipky a parachřipky, respirační syncitiální viry, z bakterií potom
streptokoky, stafylokoky a Gram-negativní bakterie. Pokud roušku máme na obličeji několik hodin
denně, zákonitě pak dojde k oslabování našeho imunitního systému."

Analýza: Dlouho nošené respirátory škodí zdraví. Mikroskop odhalil mikroby i plísně
29.11.2021
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-mikroskopicka-analyza-dlouho-pouzivanychre/r~b6e4b5ce4ead11ecb02dac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR25glelZFi8HXRNM9aX549eCiO1hKfpYIEE1R
v4IX2qnDl7lUFKxr7Yb6Q

Trvalé používání roušek podle výzkumu přispívá k rakovině plic a jiným chorobám
4.3.2021
https://www.hlavnespravy.sk/trvale-pouzivanie-rusok-podla-vyskumu-prispieva-k-rakovine-pluc-ainymchorobam/2457516?fbclid=IwAR1td4CuU4U8rii9zlnmeNmHMaX07HF8rtE362usWEcMhtEuY93E_z27
Kyc
úryvek z článku:
Rakovina plic
Nedávná studie publikovaná v časopise Cancer Discovery však zjistila, že vdechování škodlivých
mikrobiomů může přispět k pokročilému stadiu rakoviny plic u dospělých. Dlouhodobé používání
obličejových roušek může vést k množení těchto nebezpečných patogenů.

Studie z časopisu Cancer Discovery
1.2.2021
https://aacrjournals.org/cancerdiscovery/article/11/2/293/2699/Lower-Airway-Dysbiosis-AffectsLung-Cancer

NĚMEČTÍ VĚDCI PUBLIKOVALI DALŠÍ ZÁVAŽNÁ VAROVÁNÍ K DLOUHODOBÉMU NOŠENÍ ROUŠEK A
RESPIRÁTORŮ
18.8.2021
https://zdravi.doktorka.cz/nemecti-vedci-publikovali-dalsi-zavazna-varovani-k-dlouhodobemunoseni-rousekrespiratoru?fbclid=IwAR1td4CuU4U8rii9zlnmeNmHMaX07HF8rtE362usWEcMhtEuY93E_z27Kyc
úryvek z článku:
Tým výzkumníků zhodnotil 109 studií a článků ohledně masek a výsledky publikoval v
renomovaném Mezinárodním časopise environmentálního výzkumu a veřejného zdraví (IJERPH).
Kromě mnoha negativních zdravotních účinků upozornili na potlačování imunitního systému a
možnou podporu vývoje nádorů. Vědci také odvozují únavový syndrom vyvolaný maskou – zkráceně
MIES.
Dlouhodobé nošení masky má drastické účinky na zdraví. Akné, bolesti hlavy, úzkost, deprese,
oslabení imunitního systému a dokonce i nádory jsou možné důsledky dlouhodobého zakrývání
dýchacích cest.
Nošením masky FFP2 se téměř zdvojnásobuje objem mrtvého prostoru, tj. množství vzduchu, které se
při vdechování a výdechu pouze houpe tam a zpět a dýchací odpor je téměř o 130% vyšší. Méně
kyslíku (O2) lze vstřebat do krve a méně oxidu uhličitého (CO2) může být vyloučeno. V důsledku toho
se obsah těchto plynů v krvi mění.
Zvýšený CO2 v krvi má podle lékaře, vědce a spoluautora studie dr. Kisielinského negativní účinky na
vnitřní orgány a centrální nervový systém. Bylo zjištěno, že v mozku dochází k dilatace krevních cév,
což může vést k bolestem hlavy, ale také k panickým reakcím a úzkosti. Krevní tlak může být také
zvýšen při příliš vysoké hladině CO2 v krvi. Masky však mohou také ovlivnit metabolismus buněk tak,
že imunitní systém je oslaben a může docházet k rozvoji nádorových onemocnění.
Únavový syndrom vyvolaný maskou (MIES), který může způsobit příznaky, jako je porucha
koncentrace, myšlení a dokonce i poruchy řeči. Bylo prokázáno, že pokles kyslíku v krvi koreluje se
příznakem vyčerpání. Při dlouhodobém nošení masky se zvyšuje srdeční a dechová frekvence, přičemž
hloubka dýchání klesá.
Neustále zvýšená "dechová práce" způsobuje poškození krve a koronárních cév a zvýšený srdeční
tep může způsobit neurologické a srdeční onemocnění.

ZÁVĚR

Následky a dopady nezákonných opatření vlády Andreje Babiše jsou mnohem horší, než
kdyby je vláda nezavedla vůbec. Prokázalo se, že opatření neměla žádný vliv na šíření Covid19 a byla tak zcela zbytečná. Opatření, které vydávala vláda v souvislosti s Covid-19 byla
nejen nezákonná, ale mnohdy i nelogická a dokonce i kontraproduktivní. Vláda tyto
nezákonné opatření vydávala s vědomím, že jsou nezákonná. Dokonce byl narušen i princip
fungování právního a demokratického státu, včetně dělby moci ve státě.
Vláda zavedla segregaci lidí, byli zde občané dvou kategorií. Očkovaní, kteří se nechali
dobrovolně pod tlakem propagandy naočkovat a ti měli přístup všude, i přestože virus mohli
dále roznášet. A vláda AB to již od samého začátku věděla. A pak druhá skupina
neočkovaných, kteří nesměli skoro nikam. A dokonce i v nemocnicích nebo u praktických
lékařů se na ně špatně pohlíželo, a neočkovaní tak občas měli problém s ošetřením, i
přestože pro nikoho nepředstavovali žádné riziko.
Vláda AB šikanovala malé obchodníky a živnostníky. Mnozí svou podnikatelskou činnost
museli ukončit. Vláda AB zničila ekonomiku státu, astronomicky zadlužila ČR, uvrhla občany
do ještě větší chudoby. Dva roky občané fungovali v nouzovém stavu. Dětem a studentům
byla dva roky narušována výuka a všichni jsme přišli o dva roky společenského života. Dále
jsme byli nuceni nosit roušky, museli jsme se nechat testovat. Společnost byla rozdělena,
neočkovaní se načas stali občany druhé kategorie. Na nás všechny byl vyvíjen obrovský tlak,
abychom se nechali naočkovat experimentálními, podmínečně schválenými vakcínami,
jejichž dlouhodobé nežádoucí účinky nikdo nezná a neručí za ně ani sám výrobce. Za vakcíny
se zaručila vláda AB. Následující vláda Petra Fialy v inscenaci Covid-19 pokračuje a očkování
podporuje. Ministr válek doporučuje očkování dětí a zde se již ovšem bavíme o úmyslném
ublížení na zdraví a záměrné genocidě. Vláda Andreje Babiše má na svědomí lidské životy,
zhoršení zdraví obyvatel ČR, zničenou ekonomiku, atd. A to vše kvůli opatřením, které
vydávala a kvůli postupům jaké zvolila. Odpovědnost jde za vládou Andreje Babiše a jejími
experty a odborníky.
(viz příloha: Domnělí obvinění a agenda C19)

Ve vší úctě žádám, aby byly vráceny peníze za udělené pokuty, které byly uloženy v
souvislosti s nezákonnými protiepidemickými opatřeními Covid-19, protože tato opatření
byla již od samého začátku vydávána s vědomím, že jsou protiprávní.

Prasečí chřipka falešná pandemie

Mexická prasečí chřipka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexick%C3%A1_prase%C4%8D%C3%AD_ch%C5%99ipka?fbclid=IwAR2
HIfEe_o0DiQYlq78z7fKD2pMsN6UWByXnPmi2soFKIP4tY9U4xu3m1BY#Vakc%C3%ADny
úryvek z článku:
Prasečí chřipka (nebo také mexická chřipka, „mexická prasečí chřipka“, nová chřipka či chřipka
A/H1N1) je typ chřipky přenosné na člověka, který se objevil v Mexiku v březnu roku 2009, pojem
„prasečí chřipka“ se však používá i pro označení původní chřipky prasat, tedy jednomu z typů chřipky,
kvůli kterému mexická prasečí chřipka vznikla. Mexická prasečí chřipka je respirační onemocnění
způsobené chřipkovým virem kmene A/H1N1.[2] Virus obsahuje geny lidské, ptačí a prasečí chřipky.[3]
První případy nemoci byly hlášeny 18. března 2009. Onemocnělo několik stovek lidí ve třech oblastech
Mexika a sedm občanů Spojených států amerických. Původně prasečí chřipkové onemocnění je
přenosné na člověka a v dalších případech byl prokázán i přenos mezi lidmi.[3]
Podle šéfa zdravotní sekce Rady Evropy Wolfganga Wodarga bylo vyhlášení pandemie prasečí chřipky
Světovou zdravotnickou organizací falešné. Podle něj za ním stály farmaceutické firmy, které díky
tomu vydělaly obří sumy na prodeji léků a vakcín proti prasečí chřipce.[4]
Český stát objednal 700 000 vakcín proti prasečí chřipce, z toho zhruba 600 000 vakcín za 110
miliónů korun zůstalo nepoužito a bez jakéhokoli užitku se vyhodí. Očkovat se nechalo zhruba 66
000 lidí.[5] Podle oficiálních údajů se mexickou prasečí chřipkou nakazilo v ČR 2477 osob a do března
2010 na ni 102 lidí zemřelo.[6]

Vláda zarezervovala léky proti prasečí chřipce, i když zatím neexistují
5.5.2009
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1409769-vlada-zarezervovala-leky-proti-praseci-chripce-i-kdyzzatim-neexistuji
úryvek z článku:
Praha - Vláda včera jednomyslně schválila nabídku od americké farmaceutické firmy Baxter na
přednostní odkup 12 milionů dávek vakcíny proti prasečí chřipce ve chvíli, kdy bude vědci vyvinuta. To
se dosud nestalo. Návrh, aby Česko uzavřelo kupní smlouvu, přednesla ministryně zdravotnictví
Daniela Filipiová (ODS) a vláda jej přijala i s tím rizikem, že vakcíny nakonec nebudou využity. Jen za
rezervační poplatek bude muset firmě po dobu pěti let platit 300 milionů korun. Informoval o tom
server iDnes.cz s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj.

WHO těsně před vyhlášením pandemie chřipky zmírnila potřebná kritéria
5.2.2010
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/who-tesne-pred-vyhlasenim-pandemie-chripky-zmirnilapotrebna-kriteria-25660
úryvek z článku:
Světová zdravotnická organizace (WHO) krátce před vyhlášením pandemie prasečí chřipky zmírnila
kritéria pro její vyhlašování. Pandemie byla vyhlášena v červnu minulého roku. Ke změně kritérií WHO
přistoupila v dubnu. Vypustila kritérium „enormní morbidity a úmrtí“ a pandemii už stačí vyhlásit při
trvalém přenosu viru v nejméně dvou různých částech světa zároveň.

COVID-19: Pohled z Kanady
26.3.2020
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/covid-19-pohled-z-kanady.A200325_111230_p_veda_wag
úryvek z článku:
To bude malér, až to jednou praskne. A že se to stane, na to vemte jed: Světová zdravotnická
organizace před lety změnila definici pojmu pandemie. Vynechala z ní ty dva nejdůležitější příznaky. A
svět dnes zešílel.
Německý epidemiolog dr. Wolfgang Wodarg, který celou věc vyšetřoval před zhruba desítkou let co
tehdejší šéf zdravotnického výboru Rady Evropy, přišel na velice ohromující věci.
Totiž: pandemii do té doby určovala tato tři základní měřítka: morbidita (počet onemocnění vztažený
k počtu obyvatel daného území), mortalita (počet úmrtí vztažený k počtu obyvatel téhož daného
území), a rychlost šíření choroby mezi světadíly.
Když došlo koncem prvního desetiletí našeho století rychle za sebou k rozšíření ptačí a pak prasečí
chřipky, zeptal se dr. Wodarg z moci svého evropského úřadu Světové zdravotnické organizace
(zkráceně WHO, neboli World Health Organization), co se to tady děje. Počet chřipkových
onemocnění totiž neopravňoval WHO k vyhlašování epidemií, natož pak pandemií.
Tehdy zjistil, že spousta tzv. lékařských poradců WHO má na svědomí nehorázný střet zájmu, v jehož
důsledku vyškrtli z měřítek morbiditu i mortalitu. Pan dr. Wodarg zkoumal dále. K vyškrtnutí došlo na
nátlak farmaceutického průmyslu. A nejen to: zjistil také, že některým z oněch zvláštních poradců se
dostalo krátce poté vytoužených odměn. Odešli, za mnohem vyšší služné, do služeb největších
farmaceutických podniků.
Tak třeba: dr. Klaus Stöhr, který u WHO řídil výzkum prasečí chřipky, krátce po vyhlášení pandemie
“přijal nové výzvy”, jak znělo úřední oznámení o jeho novém zaměstnavateli: odešel k Novartis. A to
je, jistě pouhou náhodou, farmaceutický podnik, který údajně na oné údajně pandemii vydělal snad
ze všech nejvíce.

„Falešná“ pandemie: Farmaceutické firmy vydělaly na strašení prasečí chřipkou, tvrdí šéf
zdravotnictví Euro
18.1.2010
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1242147/The-false-pandemic-Drug-firms-cashed-scareswine-flu-claims-Euro-health-chief.html
úryvek z článku:
Propuknutí prasečí chřipky bylo „falešnou pandemií“ řízenou farmaceutickými společnostmi, které
dokázaly vydělat miliardy liber z celosvětového strachu, prohlásil přední odborník na zdraví.
Wolfgang Wodarg, šéf zdravotnictví Rady Evropy, obvinil výrobce léků proti chřipce a vakcín z ovlivnění
rozhodnutí Světové zdravotnické organizace vyhlásit pandemii.
To vedlo k tomu, že farmaceutické firmy zajistily „obrovské zisky“, zatímco země, včetně Spojeného
království, „promrhaly“ své skrovné rozpočty na zdravotnictví a miliony lidí byly očkovány proti relativně
mírné nemoci.
Rada Evropy, „senát“ se sídlem ve Štrasburku, odpovědný za Evropský soud pro lidská práva, schválila
rezoluce navržená Dr. Wodargem požadující vyšetření role drogových firem.
Mimořádná debata na toto téma se bude konat koncem tohoto měsíce.
Tvrzení Dr. Wodarga přicházejí, když se ukázalo, že britská vláda se zoufale snaží uvolnit až 1 miliardu
liber vakcíny proti prasečí chřipce, objednané na vrcholu hrůzy.
Ministerstvo zdravotnictví varovalo před 65 000 úmrtími, zřídilo speciální poradenskou linku a webovou
stránku, pozastavilo běžná pravidla, aby se léky proti chřipce mohly vydávat bez předpisu, a řeklo
zdravotnictví a místním úřadům, aby se připravily na velkou pandemii.
Plánovačům bylo řečeno, aby připravili márnice na obrovský rozsah úmrtí, a objevila se varování, že by
mohla být povolána armáda, aby zabránila nepokojům, když lidé bojovali o získání drog.
Ale vzhledem k tomu, že minulý týden onemocnělo v Anglii méně než 5 000 lidí a celkově jen 251 úmrtí,
doktor Wodarg označil vypuknutí H1N1 za „jeden z největších lékařských skandálů století“.
Řekl: "Měli jsme mírnou chřipku - a falešnou pandemii."
Dodal, že semena strašení byla zaseta před pěti lety, kdy se obávalo, že mnohem smrtelnější virus
ptačí chřipky zmutuje do lidské podoby.
„Atmosféra paniky“ vedla k tomu, že vlády vytvořily zásoby léku proti chřipce Tamiflu a uzavřely
„spící smlouvy“ na miliony dávek vakcíny.
Dr. Wodarg řekl: „Vlády uzavřely smlouvy s výrobci vakcín, kde si předem zajišťují objednávky a
berou na sebe téměř veškerou odpovědnost.
„Producenti vakcín si tak jsou jisti obrovskými zisky, aniž by podstupovali jakákoli finanční rizika.

"Takže jen čekají, až WHO řekne "pandemie" a aktivují smlouvy."
Tvrdí také, že přední farmaceutické společnosti, aby dále prosazovaly své zájmy, umístily „své lidi“ do
„ozubnic“ WHO a dalších vlivných organizací.
Dodal, že jejich vliv mohl vést WHO ke zmírnění definice pandemie – což vedlo k vyhlášení
celosvětového propuknutí loni v červnu.
Dr. Wodarg řekl: „Za účelem propagace svých patentovaných léků a vakcín proti chřipce ovlivnily
farmaceutické společnosti vědce a oficiální agentury odpovědné za standardy veřejného zdraví, aby
znepokojily vlády po celém světě.
"Donutili je plýtvat omezenými zdroji zdravotní péče na neefektivní očkovací strategie a zbytečně
vystavili miliony zdravých lidí riziku neznámých vedlejších účinků nedostatečně testovaných vakcín."
Nejmenuje žádné Brity se střetem zájmů.
Minulý rok ale Daily Mail odhalil, že Sir Roy Anderson, vědec, který vládě radí ohledně prasečí chřipky,
také zastává funkci 116 000 liber ročně ve správní radě GlaxoSmithKline.
GSK vyrábí léky a vakcíny proti chřipce a předpokládá se, že bude jedním z největších příjemců
pandemie.
Ministerstvo zdravotnictví říká, že ačkoli se zdá, že nemoc je na ústupu, nemůže vyloučit třetí prudký
nárůst a vyzývá všechny, kdo mají na bodnutí, aby ho podstoupili.
Profesor David Salisbury, šéf vlády pro imunizaci, řekl, že pro tvrzení Dr. Wodarga neexistují „žádné
důvody“ a uvedl, že lidé ve střetu zájmů byli vyloučeni z rozhodovacího procesu.
Mluvčí GSK řekl: „Obvinění z nepatřičného vlivu jsou zavádějící a nepodložená. WHO prohlásila, že
prasečí chřipka H1N1 splňuje kritéria pro pandemii.
"Jak uvedla WHO, existují právní předpisy a četná ochranná opatření pro řízení možných střetů zájmů."
Společnost, která stále zaměstnává Sira Roye, uvedla, že deklaroval své komerční zájmy a nezúčastnil se
žádných schůzek souvisejících s nákupem léků nebo vakcín pro vládu ani pro GSK.

Prasečí chřipka – falešná pandemie
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Prase%C4%8D%C3%AD-ch%C5%99ipka--fale%C5%A1n%C3%A1-pandemie_mp4:e

DOMNĚLÍ OBVINĚNÍ A AGENDA C19

Než Vám představím domnělé obviněné, tak je důležité si uvědomit, že agenda Covid-19 je
propracovaná psychologická operace, která má své užitečné agitátory, kteří tuto agendu
Covid-19 kvůli svým finančním zájmům propagují.

Soňa Peková o zastrašování C19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/So%C5%88a-Pekov%C3%A1--zastra%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD-C19:a

Jan Hnízdil – Hypnóza C19
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Jan-Hn%C3%ADzdil---Hypn%C3%B3za-C19:0

Agenda covid, covid-agitátoři
Agenda covid má za úkol vytvářet „strašidelnou“ reklamu viru SARS-CoV-2, který má
způsobovat „onemocnění“ Covid-19.
Covid-agitátoři jsou lidé, kteří přiživují agendu Covid-19 a dělají viru tu správně děsivou
reklamu. Covid-agitátoři straší ostatní tím, že SARS-CoV-2 je nebezpečný, zákeřný, neustále
mutující, nevyzpytatelný a smrtelný super-virus, který způsobuje „onemocnění“ Covid-19.
Tito lidé opakují aktuální informace z mainstreamových médií. Covid-19 se stal jistým
náboženstvím, kultem, vyznáním, fenoménem.

Martin Veselovský koronavirus je nový fenomén
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Martin-Veselovsk%C3%BD-koronavirus-je-nov%C3%BDfenom%C3%A9n:d

Dále tito užiteční covid-agitátoři doporučují proti Covid-19 vakcínu, kterou idealizují jako
světlo na konci tunelu, jako jediné východisko z „pandemie“ Covid-19. Tito lidé ve své
propagandě mnohdy přehánějí až do extrému a nebojí se otevřeně lhát. Covid-agitátoři
ostrakizují, dehonestují oponenty s opačným názorem, které označují za odmítače,
konspirátory, antivaxery, atd.

Psychologií a propagandou se zabýval také Reiner Fuellmich v procesu Soud veřejného
mínění – Grand jury.

Grand Jury Den 7 – Psychologie a propaganda
https://odysee.com/@GrandJury:f/day7en:0

Covid-19 je psychologická operace. Vláda a mainstreamová média doslova lidem vymyla
mozek (brainwashing) a uvedla je do stavu hypnózy, aby lidé byli schopni přijmout mnohdy
až absurdně nelogická opatření, tak musel být u nich vyvolán strach z neznámého viru.
Češi byli natolik vyděšeni ze zpráv od mainstreamových médií, že začali panikařit.
poznámka: První pozitivně testovaný byl v ČR až 1.3.2020.

Češi začínají panikařit. Vykupují těstoviny i čističe, klidně i za 20 tisíc
26.2.2020
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/koronavirus-panika-vykoupene-obchody-cesko-potravinynakup.A200226_161846_ekonomika_fih

Později byli občané ČR strašeni vládou a Ústředním krizovým štábem.

Šmucler o řízení epidemie: Na krizovém štábu několikrát zaznělo, že musíme lidi strašit
2.7.2021
https://cnn.iprima.cz/na-krizovem-stabu-nekolikrat-zaznelo-ze-musime-lidi-strasit-rika-o-epidemiismucler-28769
úryvek z článku:
… „Je to zvláštní. Když jsem působil v Ústředním krizovém štábu, pořád se říkalo: ,Musíme lidem říkat,
že to je horší, musíme je strašit‘.

Takže Ústřední krizový štáb vydával pokyny, aby občané ČR byli strašeni.

Média, stejně jako vláda mají svůj podíl na psychologické operaci Covid-19.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (od 1:21 min.)
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/mDVqo9yd3ZZe:3

Prof. MUDr. Jan Žaloudík dne 16.4.2020: „Česká televize se samozřejmě zbláznila.“

Mainstreamová média se obrovskou měrou podílejí na propagandě agendy Covid-19.
Nevyvážené zpravodajství ve prospěch viru. Média udělala viru Covid-19 obrovskou reklamu.

Markéta Dobiášová o covidu
27.1.2022
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Mark%C3%A9ta-Dobi%C3%A1%C5%A1ov%C3%A1--Investigativn%C3%AD-novin%C3%A1%C5%99ka:7

Mainstreamová média se zaměřila na nový virus a v honbě za senzacemi vydávala neověřené
zprávy, které byly až za hranou poplašných zpráv.

Nakažení lidé v ulicích Wu-chanu padají jako mouchy, ukazují videa na internetu
25.1.2020
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/nakazeni-lide-v-ulicich-wu-chanu-padaji-jakomouchy-ukazuji-videa-na-internetu40311119?fbclid=IwAR1q2ZKthR7UwvFrwTEn7rRINUwfrYl0LbmNckq1VuPZjQou0t1hHq2Q1d8

Lži, poplašné a neověřené zprávy, dezinformace, za které se nikdo nikdy neomluvil.

Lži, které nám říkala vláda, experti a odborníci prostřednictvím médií:

Lidé padají jako mouchy. Zvěsti o covidu šly zpočátku do extrému. Nevyplatilo se to
6.1.2021
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/lide-padaji-jako-mouchy-zvesti-o-covidu-sly-zpocatku-doextr/r~175362584f6711eba7deac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3vqf8WTtyM64iwJ5h3ggL_XgmzSR4wqvSrp2LdYtIwuNiyX4XND5UzJE

Lži a dezinformace vlády, expertů a odborníků

Dezinformace 1
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/dezinformace-1:c

Dezinformace 2
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/dezinformace-2:c

Dezinformace 3
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Dezinformace-3:f

Lži z Covid portálu
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/L%C5%BEi-z-Covid-port%C3%A1lu:6

Hlavní obvinění:

Babiš, Vojtěch, Prymula, Hamáček, Havlíček, Schillerová, Maláčová
MZČR, SÚKL, další neznámí pachatelé

Mimořádná tisková konference vlády, omezen je volný pohyb osob
16.3.2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/3062950-mimoradna-tiskova-konference-vlady-omezen-je-volnypohyb-osob

‚Chaotická a nesrozumitelná.‘ Soud zrušil čtyři opatření omezující volný pohyb a maloobchod v
Česku
23.4.2020
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-soud-volny-pohybmaloobchod_2004231214_pj

Vojtěch dostane pravomoc zavírat obchody a zakazovat činnosti, rozhodla vláda
7.5.2020
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vojtech-dostane-do-konce-roku-vice-pravomoci-vladaschvalila-zakon-40323345
poznámka: Záznam tiskové konference po jednání vlády

úryvek z článku:
Omezení pohybu i zavření prodejen
Ministr zdravotnictví tak po přijetí zákona do konce roku bude moct rozhodnout například o omezení
hromadných akcí, uzavření kin, divadel, obchodních center, bazénů, kadeřnictví apod. Jde tak o velmi
podobné pravomoci, které má dnes ministr v rámci zákona o veřejném zdraví.
Vláda se zároveň dohodla, že ministerstvo vnitra do konce září připraví revizi krizových zákonů, aby
byla situace připravená na budoucí krize.

V ČR v té době ale nebyla žádná epidemie, natož pandemie. Nebylo 1600 – 1800
nakažených na 100 000 obyvatel, takže nebylo zapotřebí nic podobného zavádět. Vláda
měla dostatek dat o tom, že v ČR žádná epidemie není, ani v ČR neřádí žádný smrtící virus.

Nezákonná opatření podepsali ministři. Za škody odpovědní nejsou, říká právník
31.5.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nezakonna-opatreni-podepsali-ministri-za-skody-odpovedninejsou-rika-balik156296?fbclid=IwAR3e9ZKpmvIMmUgX_GeyWQ33GurxjGaR2FU691PkzXezqJ2nEfspm5yWQkQ
úryvek z článku:
Od začátku vláda podceňuje právní rámec boje s pandemií covidu-19, politická odpovědnost jde za ní,
tvrdí oslovení experti. Naopak žádost o náhradu škod by měla být adresována na Ministerstvo
zdravotnictví.

Hlasování o Pandemickém zákonu
18.2.2021
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75392&l=cz

Obviňuji každého poslance, který hlasoval pro „Pandemický“ zákon.
V době hlasování už mohl mít každý poslanec dostatek informací o „nemoci“ Covid-19.
Covid-19 není žádný zabijácký virus, tudíž není a ani nebylo nikdy zapotřebí takového zákona,
jako je „Pandemický“ zákon. Opatření nadělala více škody než užitku.
Poslanec nemusel hlasovat pro, ale mohl se například hlasování zdržet.
Pandemický zákon již od začátku vykazoval znaky nezákonnosti, ale dokonce již od začátku
vykazoval znaky toho, že je v rozporu s Ústavou ČR a také v rozporu s LZPS.
Pandemický zákon, byl schválen účelově, aby se mohly nařizovat nezákonná covidová
opatření, ke kterým by jinak byl zapotřebí nouzový stav a krizový zákon.
Každý, kdo hlasoval pro Pandemický zákon, se stal spolupachatelem a podílel se svým dílčím
úkonem na falešné pandemii Covid-19 a to na zavedení zákona, který byl a je proti lidem,
proti občanům ČR, proti jejich základním právům a svobodám.

Kdo nehlasoval pro ani proti Pandemickému zákonu:

ANO (všichni omluveni)
Ing. Pavel Růžička - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6520&o=8&l=cz
Ing. Karla Šlechtová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6287&o=8&l=cz
Mgr. Jana Mráčková Vildumetzová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6471&o=8&l=cz
Ing. Monika Červíčková, MBA - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6580&o=8&l=cz
Ing. Patrik Nacher - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6487&o=8&l=cz

ODS (omluveni, Jana Černochová - nepřihlášena)
Ing. Stanislav Blaha - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6438&o=8&l=cz
Mgr. Jana Černochová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5903&o=8&l=cz
Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6470&o=8&l=cz

Piráti (omluveni, Tomáš Martínek - nepřihlášen)
Lenka Kozlová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6465&o=8&l=cz
Ing. Petr Třešňák - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6483&o=8&l=cz
Jan Lipavský - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6537&o=8&l=cz
Ing. Martin Jiránek - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6462&o=8&l=cz
Ing. Tomáš Martínek - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6535&o=8&l=cz
Bc. František Elfmark, Dis - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6446&o=8&l=cz

SPD (všichni omluveni)
Jana Levová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6502&o=8&l=cz
Jaroslav Foldyna - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5911&o=8&l=cz
Lubomír Španěl - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6514&o=8&l=cz

KSČM – (všichni omluveni)
JUDr. Stanislav Grospič - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=4778&o=8&l=cz
Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=305&o=8&l=cz

ČSSD – (omluveni, Valachová, Hamáček - nepřihlášeni)
MUDr. Jiří Běhounek - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6002&o=8&l=cz
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6337&o=8&l=cz
Jan Birke - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6182&o=8&l=cz
Ing. Václav Votava - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5272&o=8&l=cz
PaedDr. Alena Gajdůšková - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5703&o=8&l=cz
Jan Hamáček - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5462&o=8&l=cz

KDU-ČSL – (všichni omluveni)
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6138&o=8&l=cz
MUDr. Vít Kaňkovský - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6207&o=8&l=cz
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6222&o=8&l=cz

TOP09 – (všichni omluveni)
Mgr. Helena Langšládová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5943&o=8&l=cz
Ing. Markéta Pekarová Adamová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6147&o=8&l=cz
Karel Schwarzenberg - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5558&o=8&l=cz

STAN – (omluven)
Ing. Petr Pávek - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6541&o=8&l=cz

Nezařaz – (omluvena)
Ivana Nevludová - https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6478&o=8&l=cz

Kdo nehlasoval pro ani proti Pandemickému zákonu, ale měl by být obviněn? Tak to záleží
například na tom, jak poslanec hlasoval na jednotlivých hlasováních o prodloužení
nouzového stavu, anebo jestli veřejně propagoval a doporučoval vakcíny, atd.

Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
23.2.2021
https://archive.ph/Eo20A

Nejednotnost Komunistické strany vedla k nepředvídatelnému hlasování.

Komunisté nouzový stav podpořit nechtějí, řekl Filip Babišovi i Zemanovi
23.3.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-komuniste-nouzovy-stav-podporit-nechteji-rekl-filipbabisovi-i-zemanovi-40354892
úryvek z článku:
Postoj komunistů k prodloužení nouzového stavu probíral v úterý šéf KSČM Vojtěch Filip s prezidentem
Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Filipa komunističtí poslanci v pátek
při hlasování ve Sněmovně žádost vlády nepodpoří.

Vedení komunistů podpořilo prodloužení nouzového stavu. Filipovi navzdory
25.3.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vedeni-komunistu-doporuci-poslancum-podporitprodlouzeni-nouzoveho-stavu-40355087

Pan Tomáš Martínek se stal odborníkem na očkování a ověřování pravdy. Stal se tedy covidagitátorem, který šíří propagandu agendy Covid-19.

Tomáš Martínek: Strašidlo očkování a nesmysly Antivaxu
10.2.2021
https://www.piratskelisty.cz/clanek-3850-tomas-martinek-strasidlo-ockovani-a-nesmysly-antivaxu

dále by měli být obviněni:

Obviňuji každého poslance, který hlasoval pro Novelu „Pandemického“ zákona.
V době hlasování už mohl mít každý poslanec dostatek informací o „nemoci“ Covid-19.
Covid-19 není žádný zabijácký virus, tudíž není a ani nebylo nikdy zapotřebí takového zákona,
jako je „Pandemický“ zákon. Opatření nadělala více škody než užitku.
Poslanec nemusel hlasovat pro, ale mohl se například hlasování zdržet.
Pandemický zákon již od začátku vykazoval znaky nejen nezákonnosti, ale dokonce již od
začátku vykazoval znaky toho, že je v rozporu s Ústavou ČR a také v rozporu s LZPS.
Pandemický zákon, byl schválen účelově, aby se mohla nařizovat nezákonná opatření, ke
kterým by jinak byl zapotřebí nouzový stav a krizový zákon.
Každý, kdo hlasoval pro Novelu Pandemického zákona, se stal spolupachatelem a podílel se
svým dílčím úkonem na falešné pandemii Covid-19, a to na Novele zákona, který byl a je
proti lidem, proti občanům ČR, proti jejich základním právům a svobodám.

Pandemický zákon přehledně. Prezident podepsal novelu, kvůli níž poslanci jednali 37 hodin
21.2.2022
https://www.e15.cz/pandemicky-zakon-prehledne-hlasovani

Špičkování i únava z náročného týdne. Poslanci schválili parametry rozpočtu
18.2.2022
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-on-line-poslanci-jednaji-o-statnim-rozpoctu-prijede-i-zeman40387566

Hlasování o novele Pandemického zákona
18.2.2021
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=77716&l=cz&fbclid=IwAR1x8wziPVBA02_EtLzqYcz5SwAgpVrn
_KeKYIsmFsv3uU9Ya-RcxpJk4yA

POLICEJNÍ REPRESE

Jan Hamáček
https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=5462&o=8&l=cz

Vláda omezila pohyb lidí. Když kvůli vám někdo umře, budete si to celý život vyčítat, varoval
Hamáček
16.3.2020
https://denikn.cz/316646/vlada-omezila-pohyb-lidi-kdyz-kvuli-vam-nekdo-umre-budete-si-to-celyzivot-vycitat-varoval-hamacek/
úryvek z článku:
„Snažíme se minimalizovat mezilidský kontakt, postupujeme podle doporučení odborníků ze zemí,
kde se podařilo otočit trend nárůstu nakažených. Všichni, kteří pracovali v Číně nebo Jižní Koreji, nám
doporučili omezit mezilidský kontakt,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Není to domácí vězení, lidé mohou chodit do práce, nakoupit si, ale potom zůstat doma. Zavádíme to
relativně brzo, jsme přesvědčeni, že je to cesta, jak projít nejhorším obdobím,“ shrnul Hamáček
a ubezpečil, že nepropukne policejní represe. „Nikoho po ulicích honit nebudeme. Společně to těch
deset nebo čtrnáct dní vydržíme. Nikdo u nás nechce Itálii, které to ujelo,“ doplnil ministr vnitra
a vyzval lidi, aby opatření respektovali.

Hamáček lhal, že nepropukne policejní represe v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Lhal
také v tom, že neustále dlouhodobě opakoval dokola výrok: „Společně to těch deset nebo
čtrnáct dní vydržíme“. A lhal také v tom, že „lockdown“ není domácí vězení.

Policisté při kontrolách dodržování nařízení vlády přitvrdí
25.3.2020
https://www.policie.cz/clanek/policiste-pri-kontrolach-dodrzovani-narizeni-vladypritvrdi.aspx?fbclid=IwAR0fwIKsydPvq8KjoQZqLcGd0cMzwmfC5NkL05s8XDaNE42KN5HXUL_dMTM
úryvek z článku:
Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Od 17. března 2020 zkontrolovali celkem 1788 objektů, tj. restaurací, obchodů, ubytovacích zařízení
atd., kde zatím nezjistili žádná závažnější porušení.

Vláda na tři týdny zakázala pohyb mezi okresy. Omezení má zabránit šíření agresivních mutací
koronaviru
27.2.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-opatreni-koronavirus-cesko-v-cesku-jaka-platit-odpondeli-opatreni-okresy_2102271005_ako

Vláda na tři týdny zakázala pohyb mezi okresy. Omezení má zabránit šíření agresivních mutací
koronaviru
1.3.2021
https://www.mvcr.cz/clanek/vlada-na-tri-tydny-zakazala-pohyb-mezi-okresy-omezeni-ma-zabranitsireni-agresivnich-mutaci-koronaviru.aspx

Nerozvolňovat, tvrdá opatření prodloužit, razí Hamáček
15.3.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-brifink-cssd-k-aktualni-situaci40353969?fbclid=IwAR1yfnp1QRXCGxjnuBcyLisIOs5UH_rlcj5mqnx1bBnKhEHsOCg8AB_RdSE

Otázky a odpovědi: Pomáhá zákaz cestování mezi okresy se zpomalením pandemie?
31.3.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/velikonoce-otazky-a-odpovedi-koronavirusokresy_2103311551_pj

Nouzový stav skončí 11. dubna, potvrdil Babiš. Přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz
nočního vycházení
4.4.2021

https://www.lidovky.cz/domov/od-12-dubna-skonci-zakaz-cestovani-mezi-okresy-potvrdil-babisnouzovy-stav-v-cesku-trva-nepretrzite.A210404_193048_ln_domov_sed
Hamáček k tvrdým zásahům policistů: Stojím za nimi
15.3.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-hamacek-k-tvrdym-zasahum-policistu-stojim-za-nimi40354026?fbclid=IwAR1aHCarYwvjA99GfT3LkMSN9m-IcTgxK-QDA_7_QknF4VHAz3Du_JI04jw

Policie udělila za nedodržování opatření už kolem 30 tisíc pokut, trestala různé přestupky
16.3.2021
https://www.lidovky.cz/domov/policie-udelila-za-nedodrzovani-opatreni-uz-kolem-30-tisic-pokuttrestala-ruzne-prestupky.A210316_075039_ln_domov_lkra?

Zákaz vstupu do práce bez testu či očkování? Už se to zvažuje, řekl Hamáček
25.10.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ministr-vnitra-hamacek-po-jednani-ustredniho-krizovehostabu-40375939
úryvek z článku:
Končící ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí uvedl, že pokud
se bude epidemiologická situace dále zhoršovat, dojde ke zpřísnění opatření. Jednou z možností pak
podle něj je, že by do práce mohli jít jen lidé, kteří se mohou prokázat potvrzením o bezinfekčnosti.
Případné testy by si pak museli zaměstnanci hradit sami.

Babiš: Hamáčkův plán s neočkovanými není reálný
25.10.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-babis-hamackuv-plan-s-neockovanymi-neni-realny40376003

Dánsko odepsalo AstraZeneku jako nebezpečnou, Hamáček ji chce od něj koupit pro Čechy
14.4.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-hamacek-chce-v-kodani-koupit-vakcinu-astrazeneca-kteroudansko-odepsalo-40356996

Dne 25.10.2021 zveřejnil Hamáček na svém facebookovém profilu:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=445294700287475&id=100044208470603

Takže úkolem Ústředního krizového štábu bylo šíření strachu a vyvíjení tlaku na
obyvatelstvo, aby se zvýšila proočkovanost.

Po volbách se stal novým ministrem MVČR Vít Rakušan

Čas domluv za nedodržování opatření končí. Počet pokut narostl desetinásobně
12.1.2022
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-pokuty-opatreni-epidemie-koronavirustresty.A220111_185002_domaci_wes?
úryvek z článku:
Od Policejního prezidia přichází jasná zpráva – čas hájení skončil. Ty, kteří se rozhodli brát
protiepidemická opatření s humorem, případně je nedodržovali vůbec, to teď bude něco stát. Zatímco

ještě v listopadu byli policisté benevolentní, od prosince přitvrdili. A počet udělených pokut skokově
stoupl.
poznámka: 12.1.2022 už vládla vláda Petra Fialy a MVČR řídil Vít Rakušan.
dále by měli být obviněni:

Ministři zdravotnictví: Blatný, Arenberger, Prymula, Vojtěch
Hlavní hygieničky: MUDr. Pavla Svrčinová, MUDr. Jarmila Rážová

Kdo už je očkován, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí, řekl Blatný
18.3.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/senat-ockovani-blatny-sputnikv.A210318_140725_domaci_kop

Dále by měli být obviněni COVID-AGITÁTOŘI:
Covid-agitátoři jsou například všichni ti, kteří se podíleli na klamavé reklamní kampani
TEČKA:
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph. D.
MUDr. Petr Smejkal
MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
MUDr. David Řezáč
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D
MUDr. Hana Roháčová
Reklamní kampaň TEČKA byla klamavá reklama. Škoda za reklamu TEČKA je dohledatelná a
vyčíslitelná. Účinnost vakcíny nesliboval ani její výrobce.
(viz příloha: Vakcíny C19, imunita a úmrtí)

Udělejme tečku za koronavirem. Půlroční propagace očkování začala
12.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kampan-ockovani-zahajeni-spoty-ukazkazahajeni.A210412_092033_domaci_vank

Jihoafrickou mutací se v Česku poprvé nakazil plně očkovaný člověk
13.4.2021

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-prvni-ockovany-nakazen-jihoafricka-mutacetezky-prubeh.A210413_163220_domaci_chtl
(viz příloha: Časová osa C19)

Očkování zjevně nefunguje a reklamní kampaň Tečka se tak od 13.4.2021 oficiálně stává
lživou a podvodnou reklamou.

‚Měl svou pravdu‘. Nová kampaň na podporu očkování otevřeně ukazuje reálné záběry z nemocnic
8.11.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-cesko-kampan-podpora-ockovani-fotkymrtvych-nemocnice_2111082000_aur
úryvek z článku:
Bezvládná těla pacientů, modré pytle na převážení zemřelých. Titulky jako Uvěřil dezinformacím nebo
Měl svou pravdu. Nová část mediální kampaně ministerstva zdravotnictví na podporu očkování
odstartuje oficiálně v úterý. Využívá fotografie přímo z nemocnic. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz
mají některé z použitých snímků k dispozici.

Očkovací kampaň stála sto milionů. Výsledky jsou minimální
10.11.2021
https://neovlivni.cz/ockovaci-kampan-stala-sto-milionu-vysledky-jsou-minimalni/
úryvek z článku:
Odcházející vláda Andreje Babiše přitom očkovací kampaň zcela podcenila. Navzdory tomu, že si na ni
vyčlenila celých sto milionů korun. O padesáti milionech rozhodla na konci minulého roku, dalších
padesát uvolnila letos v létě. Samotnou první část kampaně pak ministerstvo zdravotnictví spustilo až
čtyři měsíce po zahájení vakcinace.
V září, těsně před spuštění aktuální podzimní vlny, bylo v zemi přes 400 tisíc nenaočkovaných seniorů.
“To číslo je varující. Je to naše společné selhání. My víme, že vakcíny zachraňují životy, a pojďme

agitovat, protože agitujeme málo,” reagoval tehdy biochemik Jan Konvalinka.

Vláda nasadila osm obrázků na podporu očkování. „Brutální kampaň“ na Facebooku se rozjela
20.11.2021

https://denikn.cz/751418/vlada-nasadila-osm-obrazku-na-podporu-ockovani-brutalni-kampan-nafacebooku-se-rozjela/

úryvek z článku:
Vládní kampaň na podporu očkování pokračuje. Včetně její „brutální“ části. V pondělí se začaly na
sociálních sítích poprvé objevovat placené reklamy, které mají lákat dosud váhající veřejnost
k očkování tím, že ji vystraší.

dále by měli být pravděpodobně obviněni:

Iniciativa Model antiCovid-19 pro Českou republiku během druhé poloviny roku 2020 přešla
do agend iniciativ Meses, Bisop a dalších.

Iniciativa Model antiCovid-19 pro ČR
https://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19/iniciativa-model-anticovid-19-procr?fbclid=IwAR30aj0ndzhxlzpKBQVUO83FWiVCpfq2PoBKttjUB6ghgs5BLjPYV-g-Ilk

Iniciativa vznikla spontánně jako reakce 31 vědkyň a vědců…
https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/Model_antiCOVID/team_kveten_2020.pdf

Výzkumný tým (abecedně):

Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Radim Boháček (CERGE-EI a SHARE-CZ)
Jaroslav Borovička (New York University)
Tomáš Diviák (FF UK)
Miroslava Federičová (NHU AV ČR)

Pavel Hroboň (Advanced Healthcare Management Institute)
Eva Hromádková (CNB a CERGE-EI)
Martin Kálovec (Člen Správní rady Nadace CERGE-EI)
Tomáš Karakolev
Aleš Antonín Kuběna (ÚTIA AV ČR)
René Levínský (CERGE-EI)
Tomáš Lichard (VŠE a VÚPSV)
Filip Matějka (CERGE-EI)
Daniel Münich (výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI)
Roman Neruda (UI AV ČR)
Filip Pertold (IDEA při CERGE-EI)
Ctirad Slavík (CERGE-EI)
Sergey Slobodyan (ředitel CERGE-EI)
Jan Smyčka (Centrum teoretických studií UK)
Aleš Svatoš (Ústav Maxe Plancka pro chemickou ekologii a ÚOCHB AV ČR)
Milan Šimeček (Centrum dopravního výzkumu)
Josef Šlerka (FF UK)
Martin Šmíd (ÚTIA AV ČR)
Michal Šoltés (IDEA při CERGE-EI)
Jakub Štenc (PřF UK)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Vít Tuček (PMF University of Zagreb, MFF UK)
Gabriela Suchopárová (ÚI AV ČR)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)
Jiří Vondrášek (ÚOCHB AV ČR)
Milan Zajíček (ÚTIA AV ČR)

dále by měli být obviněni:

MeSES
https://www.meses.cz/clenove/

MUDr. Petr Smejkal
PhDr. Martin Buchtík, Ph.D.
Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.
MUDr. Daniel Dražan
Doc. MUDr. František Duška, Ph.D., AFICM, EDIC
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Mgr. Daniel Krejcar, MBA
Mgr. Jan Kulveit, Ph.D.
Ing. René Levínský, Ph.D
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (Avenier)
Petr Pospíchal
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Mgr. Irena Kotíková
Aleš Flídr, A.B.

dále by měli být obviněni:

Iniciativa Sníh
https://www.iniciativa-snih.cz/predstaveni-odborna-cast-clenu/

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.
Mgr. Daniel D. Novotný, Ph.d.
Anna Helová, DrPH, MA, MBA
Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
MUDr. Milan Kubek
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Prof. Mudr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Doc. Judr. Filip Křepelka, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
MUDr. Jaromír Šrámek
Doc. MUDr. Petr Svoboda CSc., FRCS(T)
MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.
Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
Doc. MUDr. Jan Černý, Ph.D.
kpt. MUDr. David Řezáč
Mgr. Jakub Tomek, DPhil
Mgr. Markéta Tomková, DPhil
PhDr. Pavla Doležalová Ph.D.
MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D.

MUDr. Marek Matoušek
MUDr. Jakub Studený
MUDr. Daniel Černý, Ph.D.
MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D
Prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
PhDr. David Černý, Ph.D.
MUDr. Michal Sojka
Mgr. Jana Lindbloom, Ph.D.
Ing. Jan Eret
Pavel Vachtl
Adam Obr, Ph.D.

dále by měli být obviněni:

Iniciativa "Lékaři pomáhají Česku"
https://www.lekaripomahajicesku.cz/

MUDr. Radek Mounajjed, DDS., Ph.D., lékař, Lékaři pomáhají Česku
MDDr. Jakub Studený, lékař, Lékaři pomáhají Česku
MUDr. Marek Matoušek, lékař, Lékaři pomáhají Česku
MUDr. Daniel Černý, PhD., lékař, Lékaři pomáhají Česku

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., interní lékař, ředitel ÚVN
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., neurochirurg, ÚVN

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc, lékař, 1.LF UK a FN Motol
doc. MUDr. Frantisek Duska, Ph.D., lekar, prednosta kliniky ARO 3.LF UK a FNKV
Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
MUDr. Milan Kubek, lékař, prezident ČLK
Ing. René Levínský, Ph.D., matematik, BISOP
Mgr. et. Mgr. Daniel Prokop, sociolog, PAQ
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., datový analytik a pedagog, UK
Ing. Filip Pertold, Ph.D., vědec, CERGE-EI
Jan Lukačevič
MUDr. Laura Roden
Tobiáš Veska MSc
Jan Vlček
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
MUDr. Petr Smejkal
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.
MUDr. Josef Kunkela Ph.D.
MUDr. Eva Dokoupilová
MUDr. Jan Šnajdr
kpt. MUDr. David Řezáč

dále by měli být pravděpodobně obviněni:

BISOP
Centrum pro modelování biologických a společenských procesů
https://www.bisop.eu/blog/

Výzkumný tým tvoří dvacet sedm vědkyň a vědců:
Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Eva Blechová
Radim Boháček (CERGE-EI a SHARE-CZ)
Tomáš Diviák (University of Manchester a FF UK)
Jakub Drbohlav
Pavel Hroboň (Advance Healthcare Management Institute)
Eva Hromádková (ČNB a CERGE-EI)
Rozálie Horká
Jiří Hudeček (FF UK)
Aleš Antonín Kuběna (ÚTIA AV ČR)
Jan Kulhánek
René Levínský (CERGE-EI)
Lucie Michálková (Institut neuropsychiatrické péče)
Roman Neruda (ÚI AV ČR)
Ondřej Nezdara
Daniel Prokop (PAQ Research)
Ctirad Slavík (CERGE-EI)
Jan Smyčka (Centrum pro teoretická studia, UK)
Gabriela Suchopárová (ÚI AV ČR)
Josef Šlerka (FF UK)
Martin Šmíd (ÚTIA AV ČR)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Vít Tuček (PMF University of Zagreb, MFF UK)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)
Milan Zajíček (ÚTIA AV ČR)

Josefína Weinerová (Národní ústav duševního zdraví)
Jakub Weiner (Siesta Labs)

Orgány Centra pro modelování biologických a společenských procesů

Výkonný ředitel:
René Levínský (CERGE-EI)

Vědecká rada:
Luděk Berec (PřF JU a Biologické centrum AV ČR)
Dan Prokop (PAQ Research)
Lenka Přibylová (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)
Petr Smejkal (IKEM)
Martín Šmíd (ÚTIA AV ČR)
David Storch (Centrum pro teoretická studia, UK)
Jan Trnka (3. lékařská fakulta UK)
Petra Vidnerová (ÚI AV ČR)

Správní rada:
Pavel Hroboň (Advance Health Care Management Institute)
Roman Neruda (ÚI AV ČR)
Josef Šlerka (FF UK)

poznámka: Zvýrazněné osoby se angažují ve více iniciativách.

dále by měli být speciálně obviněni další domnělí obvinění:

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Záměrně zastrašoval veřejnost, je to obdobné jako šíření poplašné zprávy, protože tyto
informace mohly vystrašit, znepokojit značnou část obyvatelstva.

Schválně jsem strašil a do toho se ještě spletl, přiznal Flegr. Zachránil jsem ale spoustu životů,
chválí se
25.11.2020
https://www.mix24.cz/schvalne-jsem-strasil-a-do-toho-se-jeste-spletl-priznal-flegr-zachranil-jsemale-spoustu-zivotu-chvali-se/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Flegr: Straším vás schválně! Málo se bojíte covidu. A tohle teď přijde
25.11.2020
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Flegr-Strasim-vas-schvalne-Malo-se-bojite-coviduA-tohle-ted-prijde-645134

MUDr. Milan Kubek
Šířil poplašné zprávy, že každých 6 – 7 minut zemře v ČR jedna osoba na nemoc Covid-19.
Chce očkovat děti.
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/dezinformace-2:c

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Konvalinka: Koronavirus zatím na planetě zabil asi 20 milionů lidí. To z něj dělá jednu
z největších a nejsmrtnějších epidemií v dějinách
8.4.2022
https://plus.rozhlas.cz/konvalinka-koronavirus-zatim-na-planete-zabil-asi-20-milionu-lidi-z-nej-dela8720599

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
SÚKL nedoporučil posilující dávku dětem nad 12 let. Válek to ignoroval
11.2.2022
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-covid-posilujici-davka-pfizer-deti-suklnedoporucil-valek.A220211_094944_domaci_pmk

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Naočkujme milion lidí za týden třetí dávkou, podpořili spolu Babiš a Fiala
30.11.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-epidemie-ockovani-projekt-posilujici-davka-fiala-babislekari.A211129_222135_domaci_pmk?

Mgr. Bc. Vít Rakušan
Rakušan: Všichni uniformovaní mají být naočkovaní
9.12.2021
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-rakusan-uniformovani-maji-byt-naockovani40380574

dále by měli být obviněni:

Všichni hejtmani včetně pražského primátora.

Vláda prodloužila na žádost hejtmanů nouzový stav. Trvat má od půlnoci do 28. února
14.2.2021

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-nouzovy-stav-jednani-vlady_2102141627_zuj

úryvek z článku:
Všichni hejtmani, včetně pražského primátora, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na území
svého kraje po dopoledním jednání s ministry. Po čtvrtečním nesouhlasu sněmovny s prodloužením
dosavadního stavu nouze to podle Babiše byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti
covidu-19.

Vláda se s hejtmany o podobě nouzového stavu, ale nejprve nedohodla.

Vláda se s hejtmany o podobě nouzového stavu nedohodla, pokračovat budou v neděli
14.2.2021
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3269534-nouzovy-stav-mohl-platit-jen-v-krajich-ktere-pozadajiplanuje-babis-asociace-kraju
úryvek z článku:
… Po jednání s hejtmany si Babiš přeje, aby jednotně požádali o prodloužení nouzového stavu, aby
mohla opatření platit v celé republice stejně. Sobotní večerní schůzku premiér označil za konstruktivní.
… Podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) ani po jednání s vládou hejtmani
nejsou jednotní ohledně dalšího nouzového stavu. Od vlády očekával konstruktivnější přístup, měla
podle něj přizvat opozici. „Opravdu jsme nečekali, že vláda přijde s naprosto nulovým návrhem,“ řekl
novinářům Grolich.
Pokud se hejtmani neshodnou, premiér Babiš má v plánu vyhlásit nouzový stav v těch krajích, jejichž
vedení bude chtít. Podobně věc vidí i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Po jednání na
Twitteru uvedla, že v ostatních krajích budou platit opatření ministerstva zdravotnictví a k tomu stav
nebezpečí vyhlášený krajem.
Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) očekává, že pokud by měla vláda na žádost hejtmanů nouzový
stav prodloužit, mělo by to být maximálně o 14 dní, během kterých by se měla koalice s opozicí
dohodnout na pandemickém zákonu.

MUDr. Martin Kuba
Ministr Vojtěch i hejtman Kuba podporují očkování pro děti od pěti let
7.11.2021

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministr-vojtech-i-hejtman-kuba-podporuji-ockovani-pro-deti-odpeti-let/2114423?fbclid=IwAR38hqyfmvpfaJ0hLPEtVymoTk3-sai0eYSR0dRAJ6WA_EB270i4TP4iLQA

MUDr. Zdeněk Hřib
Na svém facebookovém profilu vyzývá veřejně k očkování třetí dávkou.
5.1.2022
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=449993693264292

Primátor Hřib měl pozitivní test na covid
19.3.2022
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-primator-hrib-mel-pozitivni-test-na-covid-40390967

dále by měl být s největší pravděpodobností obviněn:

Prezident Ing. Miloš Zeman, dr. h. c.
Prezident Zeman by měl být obviněn za jeho celkovou nečinnost. Ať už vůči nezákonným
opatřením, které vydávala vláda, kdy nakonec celá situace vyeskalovala až zjevnou
diskriminací neočkovaných občanů. Vrcholem všeho byla vyhláška od ministra v demisi
Vojtěcha o povinném očkování u určitých skupin lidí.
Prezident Zeman byl třikrát očkovaný, a přesto se „nakazil“ Covid-19. Preventivně byl
odvezen do nemocnice, aby mu byly podány monoklonální protilátky. To jasný důkaz toho,
že vakcína nefunguje. A i přesto chce prezident Zeman nařizovat povinné očkování.

Prezident Zeman již dostal třetí dávku vakcíny proti covid-19
18.11.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prezident-zeman-jiz-dostal-treti-davku-vakciny-proti-covid-19180865

Zeman má covid, setkal se s nakaženou zaměstnankyní prezidentské kanceláře

25.11.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-zeman-miri-zpatky-do-vojenske-nemocniceudajne-se-nakazil-covidem-181785
úryvek z článku:
Do nemocnice podle Zavorala prezidenta převezli, aby mu tam aplikovali monoklonální protilátky.
Zinke potvrdila, že prezident je asymptomatický. „Podání monoklonálních protilátek má především
preventivní účel, po aplikaci monoklonálního přípravku zůstane pacient hospitalizován z důvodu
observace,“ uvedla.

Zeman chce povinné očkování. „Odpůrci vakcín se mstí za vlastní bezvýznamnost“
19.12.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-vakcina-zeman-chce-povinne-ockovani-odpurcivakcin-se-msti-za-vlastni-bezvyznamnost-183848

dále by měly být obviněni:
Výrobci PCR testů a antigenních testů, které mají sloužit k identifikaci viru SARS-CoV-2, stejně
tak jako i všechny laboratoře, které PCR testy a antigenní testy za úplatu prováděly, protože
musí vědět, že tyto testy mají vysokou falešnou pozitivitu a nefungují.
(viz příloha: PCR testy C19)

dále by měly být obviněni:
Úředníci MZČR, kteří sepisovali mimořádná opatření, která byla nezákonná a škodila lidem.
Dále by měli být obviněni ti, kteří schvalovali IT zakázky v souvislosti s Covid (Chytrá
karanténa, aplikace Tečka), dále ti kteří podepsali pronájem a financování polní nemocnice
v Letňanech, ve které nikdy nebyl ani jeden pacient, atd.
(viz příloha: Motiv C19)

Dále by měli být obviněny další neznámé osoby, další neznámí pachatelé:
kteří se obohatili v souvislosti s covid z veřejných peněz (obce, kraje, státu), anebo k
takovému obohacení úmyslně napomohli,
dále ti kteří, jejichž jednání v souvislosti s covid mělo negativní vliv, dopad ať už na omezení
nebo krácení základních lidských práv a svobod další osoby nebo dalších osob,

dále ti kteří, se záměrně a veřejně angažovali, za účelem šíření propagandy strachu a to
agendy Covid-19, a tím se podíleli na této falešné pandemii Covid-19 jako covid-agitátoři.

MÉDIA a COVID-PROPAGANDA

Média, stejně jako vláda mají svůj podíl na doslova psychologické operaci Covid-19. Malá ukázka
brainwashingu.
Články o tom, jak máme neustále nejvíc případů:
V sobotu v Česku přibylo nejvíce případů covidu ve volném dni, do nedělního večera potvrzeno
205 nových nemocných
6.9.2020
https://www.lidovky.cz/domov/i-o-vikendu-stoupa-pocet-nakazenych-po-stovkach-v-sobotupribylo-nejvice-pripadu-ve-volnem-dni.A200906_070706_ln_domov_ele

V pátek přibylo nejvíc případů covidu od začátku pandemie. Laboratoře odhalily 22 936
nakažených
20.11.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvice-pripadu-pandemie-covid-19-cesko-koronaviruscisla_2111200620_pat

V úterý v ČR přibylo nejvíc případů koronaviru od poloviny prosince
12.1.2022
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-utery-v-cr-pribylo-nejvic-pripadu-koronaviru-od-polovinyprosince/2144482

V Česku přibylo nejvíce případů koronaviru o víkendu od začátku května. Testy odhalily 353
nakažených
3.7.2022
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-aktualne-pocet-novychpripadu_2207030820_zuj

V ČR přibylo 2031 potvrzených případů nákazy koronavirem, nejvíc od dubna
12.7.2022
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-cr-pribylo-2031-potvrzenych-pripadu-nakazy-koronaviremnejvic-od-dubna-40402646

Články o tom, jak máme neustále nejvíc nakažených:

Nejvyšší počet nakažených od začátku epidemie. Ve středu přibylo 16 939 pozitivních
21.12.2020
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/streda-koronavirus-nakazeni-rekord_2012310812_kar

Nejvíce nakažených od začátku pandemie. V Česku jich přibylo více než 22 tisíc
17.11.2021
https://www.e15.cz/domaci/nejvice-nakazenych-od-zacatku-pandemie-v-cesku-jich-pribylo-vice-nez22-tisic-1385462

Nejvíce nakažených od začátku epidemie. Za úterý přibylo 28 469 případů covidu
19.1.2022
https://www.denik.cz/z_domova/koronavirus-cesko-aktualne-nakazeni-20220119.html

V neděli přibylo dalších 24.000 nakažených, nejvíc za víkendový den
31.1.2022
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-nedeli-pribylo-dalsich-24-000-nakazenych-nejvic-zavikendovy-den/2153366

V neděli přibylo téměř 28 tisíc nakažených, dosud nejvíc za víkendový den
31.1.2022

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3435608-v-nedeli-pribylo-temer-28-tisic-nakazenych-dosudnejvic-za-vikendovy-den
úryvek z článku:
Za neděli je 23 914 nově potvrzených případů koronaviru. Je to téměř dvakrát víc než před týdnem a
vůbec nejvíc za víkendový den od začátku epidemie.

Covid-agitátoři idealizují vakcíny a záměrně, účelově, ale nesmyslně a lživě podhodnocují
přirozenou imunitu.

Vakcína Johnson & Johnson je bezpečná a slušně funguje. Stačí jedna dávka
24.2.2021
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-vakcina-johnson-johnson-je-bezpecna-a-slusnefunguje-staci-jedna-davka-40352093

Seřazeno do žebříčku. Která vakcína nejlépe chrání a která zvládne mutaci
31.5.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/serazeno-do-zebricku-ktera-vakcina-nejlepe-chrani-a-kterazvladne-mutaci-156468

V Česku se objevila nová varianta koronaviru, nechrání před ní prodělání nemoci
18.7.2022
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/v-cesku-se-objevila-nova-varianta-koronaviru-nechranipred-ni-prodelani-nemoci40403276#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&
utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Když hrozilo povinné očkování proti Covid-19 u určitých skupin osob, tak se za „odmítače“
postavilo několik senátorů a ti se obrátili na Ústavní soud.

Senátoři se kvůli povinnému očkování obrátili na Ústavní soud. Není to krok proti vakcinaci,
vzkazují
5.1.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3423760-zive-senatori-se-kvuli-povinnemu-ockovani-obracejina-ustavni-soud?fbclid=IwAR355K345jHWAyyaNTOKc6-qgGINE20RvKMF_GoV8hc1qyO-O1P1cet1mA

Někteří senátoři jsou ovšem covid-agitátoři a tito senátoři by také měli být obviněni
v souvislosti s falešnou pandemií Covid-19.

Obviněni by měli být ti senátoři, kteří hlasovali proti zamítnutí novely pandemického zákona.

20. schůze, 14. hlasování, 10.02.2022
10.2.2022
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=20645&O=13
198/13 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.
zamítnout
NÁVRH BYL PŘIJAT

Pandemický zákon přehledně. Prezident podepsal novelu, kvůli níž poslanci jednali 37 hodin
21.2.2022
https://www.e15.cz/pandemicky-zakon-prehledne-hlasovani
úryvek z článku:

Senát novelu pandemického zákona zamítl
Senátoři spornou novelu zákona zamítli nejtěsnějším možným hlasováním. Nejednotně hlasovali v
klubech STAN, ODS i TOP 09. Pro schválení pandemického zákona hlasovalo 30 z 61 přítomných
poslanců. Na schválení zákona se neshodly ani výbory. Zatímco zdravotnický výbor byl pro prosazení
novely, ústavně-právní výbor doporučil její zamítnutí. Výsledky hlasování jednotlivých senátorů jsou k
nahlédnutí zde.

Fact-checkeři, Manipulátoři, Demagogové

Mainstreamová média se podílela na propagandě agendy Covid-19. Mají tak svůj podíl na
následcích a dopadech této falešné pandemie.
Stejně tak jako fact-checkeři (ověřovači pravdy), kteří mají také svůj podíl na následcích a
dopadech této falešné pandemie.
Spolky tzv. fact-checkerů by měly být zrušeny rozhodnutím soudu, protože hlavní činností
těchto spolků mělo být ověřovat pravdu, avšak tyto spolky dělají naprostý opak, protože
s pravdou manipulují a ve svých článcích lžou, aby mohli šířit klamavou propagandu, v tomto
případě agendu Covid-19. Tímto jednáním tyto spolky nenaplňují svou hlavní činnost dle
§217 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.. Tyto spolky dělají přesný opak toho, než pro jaký účel byly
založeny. Tyto spolky už se ovšem více než ověřováním pravdy zabývají veřejnou dehonestací
a urážením určitých osob, čímž mohou být tyto spolky podezřelé z páchání trestného činu
pomluvy (§184 zák. č. 40/2009 Sb.).

Fact-checkeři:

Manipulátoři.cz z.s.
Sestra ve videu se mstí, že nemůže vykonávat svou práci. Odmítá se nechat testovat
10.1.2022
https://manipulatori.cz/sestra-ve-videu-se-msti-ze-nemuze-vykonavat-svou-praci-odmita-senechat-testovat/
https://archive.ph/JetEs

Český klub skeptiků Sisyfos, z.s.
Komentář k protiočkovacímu pamfletu dr. Tomkové
31.1.2021
https://www.sisyfos.cz/clanek/1506-komentar-k-protiockovacimu-pamfletu-dr-tomkove
https://archive.ph/f7Ya3

Demagog.cz, z.s.

Bezpečnost nošení respirátorů
24.2.2021
https://demagog.cz/diskuze/bezpecnost-noseni-respiratoru
https://archive.ph/yXKRA

Demagog.cz, z.s.
https://demagog.cz/spoluprace-s-facebookem
úryvek z článku:
Spolupráce s Facebookem
Demagog.cz se v květnu 2020 zapojil do sítě nezávislých fact-checkingových partnerů, kteří
pro společnost Facebook ověřují pravdivost vybraného facebookového a instagramového
obsahu. Pokud se ukáže, že jde o nepravdivý nebo zavádějící obsah, díky naší spolupráci s
Facebookem se při dalším sdílení uživatelům může ukázat varování a odkaz na ověření na
našem webu.

V ČR působí Francouzská tisková agentura (AFP) Agence France-Presse, což je nejstarší
mezinárodní zpravodajská agentura. Tato agentura „ověřuje“ pravdu i pro občany ČR již od
března roku 2020, takže od začátku „pandemie“ Covid-19 v ČR.

napravoumiru.afp.com
Americký lékař šíří nepodložená tvrzení o tom, že očkování proti covidu dětem škodí

11.1.2022
https://napravoumiru.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VN7TH-1
https://archive.ph/5wMBv

Vláda Andreje Babiše je podezřelá především z těchto trestných činů:

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA XIII Díl 1 §400
§400 Genocidium
§401 Útok proti lidskosti
§402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA X Díl 6 §357
§357 Šíření poplašné zprávy

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA X Díl 5 §356
§ 356Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA X Díl 2 §329
§329 Zneužití pravomoci úřední osoby

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA IX Díl 1 §309
§309 Vlastizrada
§314 Sabotáž

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA VII Díl 1 §272
§272 Obecné ohrožení
§273 Obecné ohrožení z nedbalosti

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA V §220
§220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku
§221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA V §209

§209 Podvod

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA II Díl 2 §181
§181 Poškození cizích práv

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA I Díl 2 §146
§146 Ublížení na zdraví
§147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
§148 Ublížení na zdraví z nedbalosti
§152 Šíření nakažlivé lidské nemoci
§153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

Covid-agitátoři jsou podezřelí především z těchto trestných činů:

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA X Díl 5 §356
§ 356Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA X Díl 6 §357
§357 Šíření poplašné zprávy

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA V §209
§209 Podvod

Trestní zákoník ČÁST DRUHÁ HLAVA I Díl 2 §146
§148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

ZÁVĚR

Jak již bylo vysvětleno v příloze: Následky a dopady C19, nezákonnost, tak vláda Andreje
Babiše a mainstreamová média mají na svědomí lidské životy, zničení ekonomiky státu,
zadlužení státu, zničení malých obchodníků a živnostníků, obrovské negativní dopady na
zdraví občanů ČR, atd.
Vláda Andreje Babiše moc dobře věděla, co dělá a mohla, měla logicky předvídat, jaké
dopady a následky na občany ČR budou mít jejich rozhodnutí. Vláda ČR měla volbu jakou
„pandemii“ občané ČR zažijí. Vláda se mohla rozhodnout, zda si vybere cestu
DOPOPORUČENÍMI a bez restrikcí jako například ve Švédsku, ale vláda AB si vybrala cestu
lhaní, restrikcí, nařizování, represivního vymáhání opatření za pomocí Policie, atd. A to vše se
záměrem vytvořit strach, aby občané přijali nezákonné opatření vlády, a také aby se vytvořil
tlak na očkování občanů.
K vládě se připojili experti a odborníci, kteří vycítili příležitost. A v zájmu svého obohacení
začali zakládat různé iniciativy a začali také šířit covid propagandu. Tito experti a odborníci
úmyslně lidem lžou, manipulují je a zastrašují, a to vše proto, aby se lidé nechali očkovat.
Největší práci ovšem udělaly mainstreamová média jako například: Česká televize,
Seznam.cz, Novinky.cz, TV Nova, TV Prima, atd., která viru a onemocnění Covid-19 vytvořily
tu správně strašidelnou reklamu a tudíž mají také svůj podíl viny na následcích a dopadech
falešné pandemie, stejně tak jako fact-checkeři, kteří sloužili jako užiteční covid-agitátoři.
(viz příloha: Následky a dopady C19, nezákonnost)

Ve vší úctě žádám o vydání rozhodnutí, aby spolky tzv. fack-checkerů: Manipulátoři.cz z.s.,
Český klub skeptiků Sisyfos, z.s. a Demagog.cz, z.s. byly soudním rozhodnutím zrušeny.
Protože tyto spolky nenaplňují svou hlavní činnost dle §217 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.. Tyto
spolky dělají přesný opak toho, než pro jaký účel byly založeny a více než ověřováním pravdy
se zabývají veřejnou dehonestací a urážením určitých (skupin) osob.

PANDEMIE C19
Virus se podle čínských vládních dokumentů objevil 17. listopadu 2019 ve městě Wu-chan v
provincii Chu-pej v Číně. Světová zdravotnická organizace (WHO) byla o výskytu nového onemocnění
oficiálně informována 31. prosince 2019. První pacient zemřel dne 9. ledna 2020 v Číně. Šíření
epidemie eskalovalo v polovině ledna 2020, kdy byly také evidovány první případy nakažených mimo
pevninskou Čínu.
Koronavirus se rozšířil do dalších provincií Číny v polovině ledna 2020, čemuž napomohly oslavy a
cestování během čínského Nového roku. Případy nakažených začaly být následně hlášeny kromě Číny
v dalších 191 zemích, do kterých měl být údajně virus přenesen mezinárodními cestovateli. Od
23. ledna vede Světová zdravotnická organizace s místními vládami, v Číně a jiných zemích, úsilí, aby
se varovalo a informovalo obyvatelstvo a stanovila se opatření, která by zabránila šíření nového viru.
Dne 30. ledna, kdy bylo potvrzeno 7 711 případů v 18 státech světa, byl Světovou
(7711 / 18 = 428,4)
zdravotnickou organizací vyhlášen globální stav zdravotní nouze.
V průběhu jara 2020 došlo k rozšíření viru do všech zemí světa s výjimkou několika malých ostrovních
států. Oficiální čísla ještě v červnu neuváděla žádné případy ani v Turkmenistánu a v Severní Koreji. V
případě obou zemí panují ale pochybnosti o spolehlivosti poskytovaných dat.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19#Pr%C5%AFb%C4%9Bh_a_geografie

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE
SÍDLEM V OSTRAVĚ
Kdy se mluví o epidemii?
Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii chřipky je počet nemocných na 100 000
obyvatel. Jde o hranici okolo 1600 -1800 případů. Nemocnost je nutno hodnotit v souvislostech,
nutno hodnotit trend nemocnosti a ne jednorázový nárůst.
Samostatně interpretována klinická, epidemiologická a virologická data nejsou dostačující k
monitorování chřipky v populaci. Je třeba kombinovat informace z řady různých zdrojů, abychom
získali komplexní obraz o chřipkové epidemii. Kritéria pro definici chřipkové epidemie jsou v různých
zemích odlišná.
V ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenních monitoringu ARI. Při
dosažení epidemického prahu 1600 – 1800 je vyhlašována v ČR chřipková epidemie.
Je pravda, že jste snížili ta čísla? (počet nemocných na počet obyvatel - hranice epidemie posunuta)
V minulosti jsme hovořili o epidemii chřipky až tehdy, kdy počet pacientů překročil hranici 2 000. Nyní
se epidemický práh pohybuje mezi 1 600 až 1 800 nemocnými na 100 000 obyvatel.
poznámka: Hygienická norma, kdy ředitelé nemocnic zvažují omezení návštěv v nemocnicích.
https://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka

Časová osa C19 v ČR
První tři případy nákazy v ČR byly potvrzeny dne 1. března 2020, tito lidé si údajně nákazu
dovezli ze severní Itálie, ve které se v té době údajně nákaza šířila velmi rychle, a mnoho Čechů tam
jezdilo lyžovat do Alp. Rychlý nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných
pomůcek, kterých bylo ve skladech málo. Dne 16. března 2020 se uzdravili první tři pacienti a k 5.
dubnu mělo opakovaně negativní test už 96 původně nakažených. Dne 22. března 2020 úřady
oznámily první úmrtí pacienta s nákazou v Česku, 95-ti letého muže hospitalizovaného v pražské
Nemocnici Na Bulovce.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19

Vojtěch: Pro většinu lidí je koronavirus jako chřipka. Ohroženi jsou senioři a lékaři
28.2.2020
https://video.aktualne.cz/dvtv/vojtech-pro-vetsinu-lidi-je-koronavirus-jako-chripkaohrozen/r~7cf54d505a4011ea9c800cc47ab5f122/
Vojtěch o koronaviru v únoru 2020
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/Vojt%C4%9Bch-o-koronaviru-v-%C3%BAnoru-2020:6
V ČR jsou první tři nakažení koronavirem. Všichni přicestovali ze severní Itálie
1.3.2020
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-ceska-republika-covid-19-adam-vojtech-prvninakaza-tri-pripady_2003011601_vtk

Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi - Italský parlament ze dne
9.3.2020 (od 4:08 min.)
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/mDVqo9yd3ZZe:3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 11.3.2020 WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze a šíření
koronaviru prohlásila za pandemii.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oočkování
https://www.bitchute.com/video/v2tqmZLhccrh/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda ČR vyhlásila Nouzový stav
od 12.3.2020 do 17. 5. 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav v
souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19, a to původně na dobu 30 dní, tedy na maximální dobu,
na kterou jej může vláda bez souhlasu sněmovny vyhlásit. Platil zákaz veřejných i soukromých akcí a
zákaz vstupu veřejnosti do sportovních a kulturních zařízení. Od soboty 14. března byl zakázán provoz
restaurací a některých obchodů, opatření mělo platit na 10 dní, později bylo prodlouženo do 1.
dubna. Od pondělí 16. března platilo uzavření státních hranic, tento den byly také uzavřeny tři obce
na Olomoucku. Od čtvrtka 19. března byl vyhlášen zákaz vycházení bez ochrany obličeje a zákaz
nakupovat v obchodech lidem pod 65 let mezi 8. a 10. hodinou. Od úterý 24. března do 23. dubna
bylo zakázáno pobývat na veřejnosti v počtu více než dvou osob. Všechna opatření byla poté
prodloužena do 11. dubna. Dne 7. dubna byl nouzový stav (včetně všech opatření) prodloužen do 30.
dubna,ale restriktivní opatření se měla mezi 20. dubnem a 25. květnem 2020 postupně uvolňovat. Od
23. dubna bylo znovu umožněno vycestovat do zahraničí, po návratu se však člověk musel buď
prokázat potvrzením o negativním testu na koronavirus, nebo byl nucen strávit 14 dní v
karanténě. Dne 28. dubna se nouzový stav znovu prodloužil do 17. května, šlo ale o poslední
prodloužení a uplynutím tohoto dne skončil.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

Britové navrhli ‚imunitní certifikát‘. Mohl by umožnit lidem opustit karanténu a žít bez omezení
6. dubna 2020
https://www.lidovky.cz/svet/britove-navrhli-imunitni-certifikat-mohl-by-umoznit-lidem-opustitkarantenu-a-zit-bez-omezeni.A200405_095217_ln_zahranici_ele

„Koronavirus má stejný průběh jako chřipka, roušky jsou zbytečné a média přestřelila,“ říká známý
lékař Lukáš Pollert
11.4.2020
https://casopis-sifra.cz/koronavirus-ma-stejny-prubeh-jako-chripka-rousky-jsou-zbytecne-a-mediaprestrelila-rika-znamy-lekar-lukaspollert/?fbclid=IwAR0SoQWpQKi10evK4sKbXzpozhHwLv9RKTpbDQtK34uUHDBp3l9S_q8CzvU

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – stav k datu
16.4.2020 (video PODVOD VŠECH DOB v 1:21 hod.)
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/mDVqo9yd3ZZe:3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav skončil dne 17.5.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav byl vyhlášen 12.3.2020 a 17.5.2020 byl ukončen. Již měsíc poté, co vláda
vyhlásila nouzový stav, tak jasně věděla, že Covid-19 není smrtelnou nemocí a žádná
pandemie ani epidemie v ČR není.

Městský soud v Praze zrušil opatření omezující volný pohyb a maloobchod
23.4.2020
https://advokatnidenik.cz/2020/04/23/mestsky-soud-v-praze-zrusil-ctyri-opatreni-omezujici-volnypohyb-a-maloobchod/

Advokát Černý: Nouzový stav skončil, plošné pokračování zákazů a příkazů je nezákonné
21.5.2020
https://www.ceska-justice.cz/2020/05/advokat-cerny-nouzovy-stav-skoncil-plosne-pokracovanizakazu-prikazu-nezakonne/?fbclid=IwAR1imaFT0UEn_a0wxXgMRqb7zDW7qbPILgZ2auwf4ogJqLmH9umWIiW0DA

Statistik: V Česku epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy „skončí“
22.5.2020
https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-v-cr.A200521_094935_veda_mla

USA ‚vsadily‘ 38 miliard na jednu vakcínu, bude se vyrábět v Česku. Věřím, že nám část nechají, říká
Prymula
9.7.2020
https://www.lidovky.cz/byznys/vakcina-na-covid-se-ma-vyrabet-v-cesku-a-montovat-v-nemeckuamericane-do-ni-investuji-miliardy.A200708_200009_firmy-trhy_ceh

poznámka: Novavax koupil továrnu v ČR už koncem května 2020

úryvek z článku:
Je to plán s výraznou českou stopou. Vakcína by se totiž měla kompletně vyrábět přímo v České
republice, v částečně zaniklé obci Bohumil nedaleko Prahy. Tamní továrna se věnuje výrobě vakcín od
roku 1920 a Novavax ji koupil koncem května. Je tak možné, že část produkce v současnosti asi
nejpoptávanější světové zdravotní komodity zůstane v Česku.

Nedohánějte učivo, v prvních týdnech neznámkujte, vyzval Plaga učitele
18.8.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/robert-plaga-ano-tiskova-konference-skoly-ucivo-koronavirusdistancni-vyuka-vzdelavani.A200818_115125_domaci_flo?
Bývalý ministr MZČR Vojtěch přiznal, že Covid je standardní respirační onemocnění jako každé jiné.
https://odysee.com/@PatRickSoma:0/18.8.2020-Ministr-Adam-Vojt%C4%9Bch-p%C5%99iznal,%C5%BEe-Covid-je-standardn%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-jako-ka%C5%BEd%C3%A9jin%C3%A9-!:8

Počet obyvatel Česka se v pololetí přiblížil k 10,7 milionu, tempo růstu ale výrazně zpomalilo
11.9.2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3181377-pocet-obyvatel-ceska-se-v-pololeti-priblizil-k-107milionu-tempo-rustu-ale-vyrazne
úryvek z článku:
Od ledna do konce června zemřelo 56 900 lidí, o 245 méně než v loňském prvním pololetí. Na svět
přišlo v prvních šesti měsících letošního roku 53 800 dětí, meziročně o téměř 1900 méně.
poznámka: To je ta první vlna toho nejvíc zabijáckého viru v dějinách lidstva?
S čísly umíme čarovat, denní nárůsty nejsou důležité údaje, přiznal Prymula
25.9.2020
https://cnn.iprima.cz/s-cisly-umime-carovat-denni-narusty-nejsou-dulezite-udaje-priznal-prymula10088?fbclid=IwAR008-C_wg8FT80IVAvOfKyRO6zVo8FaTEvuupAkl4leCt2gRMNfATWwKu0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda ČR vyhlásila Nouzový stav
od 5.10.2020 do 11. 4. 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 30. září 2020 vláda schválila vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na 30 dní. Cílem bylo
hladké zavedení nových opatření, které měly omezit především hromadné akce a snížit reprodukční
číslo z 1,2 o 30–40 %, tedy na 0,8–0,9. Se souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR následně
vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020, podruhé do 12. prosince
2020, potřetí do 23. prosince 2020, počtvrté do 22. ledna 2021 a popáté do 14. února 2021. Další
prodloužení Sněmovna nepodpořila, nicméně 14. února 2021 byl vládou na základě žádosti hejtmanů
a primátora hl. města Prahy vyhlášen nový nouzový stav, a to od 15. února na 14 dní, tedy do 28.
února. Po přijetí tzv. pandemického zákona Poslanecká sněmovna 18. února rozhodla o zrušení
nouzového stavu k 27. únoru (tedy uplynutím dne 26. února). Poslanecká sněmovna ovšem 26. února
přijala usnesení, podle kterého je v souvislosti s šírením mutací koronaviru vláda oprávněna vyhlásit
nový nouzový stav. Na základě toho vláda 26. února vyhlásila další nouzový stav od 27. února, a to na
dobu 30 dnů, který měl platit do 28. března, ale po souhlasu Poslanecké sněmovny uděleného v
pátek 26. března vláda rozhodla o jeho prodloužení do 11. dubna. Dále již nouzový stav prodloužen
nebyl a uplynutím tohoto dne skončil.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku
Vojáci staví polní nemocnici v Letňanech
22.10.2020
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vojaci-stavi-polni-nemocnici-podivejte-se-jak-to-uvnitrvypada-40340071

Největší podvod 2 – zpráva WHO, data ze CDC, situace k datu
1.11.2020
https://www.bitchute.com/video/GZusxmwQWRqF/

Průměrný věk zemřelých pacientů pozitivních na covid-19 je 79-80 let
25.11.2020
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prumerny-vek-zemrelych-pacientu-pozitivnich-na-covid19-je-79-80-let/

Zádrhel v očkování: Na tohle bude potřeba jiná vakcína, říká imunolog. A rozumí tomu málokdo
24.12.2020
https://archive.ph/UtQPd

V Česku začalo očkování. První nastoupili premiér a válečná veteránka
27.12.2020
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-koronavirus-covid-19-cesko-pfizer-blatny-babismotol-vfn.A201223_101357_domaci_lre

Požádáme o nouzový stav. A bez podmínek, potvrzují první hejtmani
12.2.2021
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pozadame-o-nouzovy-stav-a-bez-podminek-potvrzuji-prvnihejtmani-142043

Vláda se s hejtmany o podobě nouzového stavu nedohodla, pokračovat budou v neděli
14.2.2021
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3269534-nouzovy-stav-mohl-platit-jen-v-krajich-kterepozadaji-planuje-babis-asociace-kraju

Poslanci schválili pandemický zákon. Proti byla SPD a část komunistů
18. 2. 2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pandemicky-zakon-vlada-koronavirus-covid-19-spd-kscmcesko_2102181657_kro

hlasování: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=75392&l=cz

Zákon č. 94/2021 Sb.
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících
zákonů
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-94

Nouzový stav je protiústavní, řekl po žalobě studenta soud. Zákazy lze napadnout
23.2.2021
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/otvira-se-cesta-k-uspesnym-zalobam-na-nouzovy-stav-navoddal/r~c264664c75dc11eb8e470cc47ab5f122/
poznámka: "Máme tu důležitý názor soudu, že krizová opatření vydaná na základě nouzového stavu
jsou nezákonná," říká expert.

rozsudek: https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=7110475

SÚKL: Žádost o poskytnutí informací ze dne
8.3.2021
https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-32021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=IwAR1oBkwfw9obL3yj5I9n
LoICNlmadQuo20G31nUVEF7bD175bgvjRJ0hsco
poznámka: Covid je na stejné úrovni jako chřipka.
úryvek z článku:
Ad 3A) Jak COVID-19, tak běžné sezónní nachlazení jsou virová onemocnění – běžné sezónní
nachlazení je nejčastěji způsobené rhinoviry, COVID-19 SARS-CoV-2. Šíření těchto virů a jejich příznaky
mohou být v některých ohledech podobné, avšak existuje i řada specifických příznaků. Například
častým příznakem COVID-19 oproti běžnému sezónnímu nachlazení je horečka, která se vyskytuje u
nachlazení zřídka, průjem, nevolnost a zvracení, které se v případě nachlazení vyskytuje zřídka, ztráta
čichu a chuti, která se vyskytuje často v případě COVID-19 a podobně. Navíc v případě COVID-19 je
podíl bezpříznakových onemocnění nesrovnatelně vyšší ve srovnání se sezónním nachlazením.
Nicméně s jistotou rozlišit COVID-19, chřipku a sezónní nachlazení není z hlediska symptomů vždy
jednoznačné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav skončil dne 11.4.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udělejme tečku za koronavirem. Půlroční propagace očkování začala
12.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kampan-ockovani-zahajeni-spoty-ukazkazahajeni.A210412_092033_domaci_vank
Jihoafrickou mutací se v Česku poprvé nakazil plně očkovaný člověk
13.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-prvni-ockovany-nakazen-jihoafricka-mutacetezky-prubeh.A210413_163220_domaci_chtl
úryvek z článku:
„Máme u nás první plně očkovanou osobu infikovanou jihoafrickou variantou koronaviru, zatím má
středně těžký průběh. A není to senior,“ uvedl Hajdúch v úterý v diskuzi na Twitteru.

Takže Tečka jasně NEFUNGUJE. NEJDE vytvořit kolektivní imunitu.

Poznámka: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. imunolog:
(12.11.2021)
„na jarní, v jarní vlně už bylo jasně vidět, že i očkovaní můžou šířit virus dále.“

Kampaň „Udělejme tečku“ graduje, zapojuje influencery
27.5.2021
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/05/kampan-udelejme-tecku-graduje-zapojuje-influencery/

Kubek - Klasická reklamní kampaň (Vojtěch, Válek, Kubek)
20.6.2021 (video v čase 29:32-32:40)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/221411030500620/
přepis monologu Kubek:
„Ale já bych se nerozpakoval ani třeba vyhlásit loterii prostě, kdo se nechá naočkovat dostane los,
může něco vyhrát a podobně. Ty motivace, to je prostě klasická, klasická reklamní kampaň, my prostě
potřebujeme prodat produkt, kterým je očkování, je to v našem bytostném zájmu a my jsme strašně
daleko od té kolektivní imunity. My máme …“
poznámka:
V té době už i pan Kubek mohl vědět, že vakcínami se nedá dosáhnout kolektivní imunity.

Blatný: Pouze 30 % obětí zabil covid, dáváme tam i mrtvé po nehodách
31.8.2021
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/426853-blatny-pouze-30-obeti-zabil-covid-davame-tam-imrtve-po-nehodach?campaignsrc=tn_clipboard

Proč CDC změnilo svou definici pro „vakcínu“? Agentura vysvětluje krok, když číhají skeptici
27.9.2021
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article254111268.html#storylink=cpy

úryvek z článku:
Před změnou definice pro „očkování“ zněla jako „akt zavedení vakcíny do těla za účelem vytvoření
imunity vůči konkrétní nemoci“. Nyní bylo slovo „imunita“ změněno na „ ochrana “.
Pojem „vakcína“ se také změnil. Definice CDC se změnila z „produktu, který stimuluje imunitní systém
člověka k produkci imunity vůči konkrétní nemoci“ na současnou „přípravek, který se používá ke
stimulaci imunitní reakce těla proti nemocem“.

ČT24, RNDr. Karel Drbal, Ph.D. Události komentáře: Očkovaní a neočkovaní ze dne
12.11.2021 (video od 3:42 - 6:36)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000371112/
přepis rozhovoru:
Moderátor:

Pane Drbale. Proč neudělalo očkování Tečku za Covidem v Česku?

Karel Drbal:
Protože se jednalo o falešný předpoklad. Kdyby si zodpovědní ... oficiální místa udělali
analýzu včas. A četli i ty původní studie, které se schvalováním vakcín byli učiněné. Tak by věděli, že
vakcíny, nebyli konstruovány proto, aby bránili šíření viru. To je primární informace. Na jarní, v jarní
vlně už bylo jasně vidět, že i očkovaní můžou šířit virus dále. A postupně, jak se proočkovala populace
v mnoha zemích, tak vyšlo na světlo, že i ty země, kde jsou velmi dobře proočkované populace jako
Izrael, Singapur, tak se rozhodně nemůžou bránit druhé vlně, další následné vlně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda (v demisi) vyhlásila nouzový stav
od 25.11.2021 do 26.12.2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popáté byl nouzový stav vyhlášen vládou v demisi 25. listopadu 2021 s účinností od
následujícího dne na 30 dní. Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace, zejména ve
východní části republiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzov%C3%BD_stav_v_%C4%8Cesku

Tisková konference po jednání vlády
6.12.2021
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhuje-upravu-pandemickeho-zakona-chce-take-behem-pandemie-zavest-mimoradne-reditelske-volno-na-skolach-193830/

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví:
Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Doufám, že jsme slyšet. My jsme dnes v zásadě na vládě
probírali dvě oblasti. Jednak otázku povinného očkování, kdy tedy Ministerstvo zdravotnictví skutečně
dokončilo onu vyhlášku o povinném očkování, odeslalo ji na Legislativní radu vlády. Ta dnes, potažmo
i Komise pro správní právo, se k této vyhlášce vyjadřovala. Jsou tam některé dílčí připomínky, které ale
nejsou nepřekonatelné. To znamená, my je zapracujeme do této vyhlášky a předpokládáme, tak jak
bylo plánováno, že skutečně do konce týdne by vyhláška měla být ve Sbírce zákonů, tak jak jsme
plánovali, i včetně všech skupin, o kterých jsme hovořili. To znamená jednak ony profesní skupiny a
dále skupina lidí od 60 let výše.
Jsme přesvědčeni o tom, že to je správná cesta i vzhledem ke všem statistkám, kdy vidíme, že
skutečně zejména lidé v tomto věkovém spektru končí v nemocnici na JIP s nemocí covid-19.
Tím neříkám, že tam nemohou končit i mladší, to tak samozřejmě je, ale v tom průměru skutečně tato
věková kategorie je nesporně nejvíce ohroženou a tam se musíme zaměřit a musíme zaměřit svou
snahu o co nejvyšší proočkovanost tak, abychom zabránili opětovnému dalšímu zahlcení nemocnic v
dalších vlnách, které nesporně přijdou. Virus nezmizí, on tu s námi bude, bude stále cirkulovat ve
společnosti, ale důležité je, abychom díky co nejvyšší proočkovanosti zejména v rizikových skupinách
zamezili právě nárůstu, opětovnému nárůstu počtu pacientů v nemocnicích.
Takže proto jsme přesvědčeni o tom, a je to shoda celé vlády, že tak, jak je ta vyhláška nyní
koncipována, tak je to správná cesta. To, jestli nová vláda, nový ministr zdravotnictví rozhode jinak,
už určitě bude jeho odpovědnost, ale myslím si, že i názor odborníků obecně je, že skutečně povinnost
očkování v této chvíli, v té situaci, ve které se nacházíme, je ve veřejném zájmu a je to cesta, jak
zabránit skutečně dalším krizovým situacím v našich nemocnicích v budoucnu.

Vyhláška MZČR č. 466/2021Sb. podepsána Adamem Vojtěchem ministrem zdravotnictví v demisi
7.12.2021
https://web.archive.org/web/20220119144008/https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-466.htm

Svoboda: Že očkovaný může virus přenášet, jsme věděli. Vláda to, ale nepouštěla ven
22.12.2021 (video od 17:20 - 19:04)
https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-alenepoustela-ven-53815

úryvek z článku:
Předseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda zkritizoval předchozí vládu za to, jak
s veřejností komunikovala očkování proti covidu. Podle něj se v odborných kruzích již před rokem
vědělo, že vakcinovaný jedinec může dál virus přenášet. „Tehdejší vláda to ale nepouštěla ven,“ řekl
poslanec v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav skončil dne 26.12.2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouzový stav skončil, s ním některé zákazy. Přijdou však nová omezení
26.12.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nouzovy-stav-kvuli-covidu-konci-budou-ale-platit-jinaomezeni.A211225_073515_domaci_lre

Senátoři se kvůli povinnému očkování obrátili na Ústavní soud. Není to krok proti vakcinaci,
vzkazují
5.1.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3423760-zive-senatori-se-kvuli-povinnemu-ockovani-obracejina-ustavni-soud?fbclid=IwAR0lxRXPoAUOHIk56D5gFZjA3s5-734X0VqMQZDVCUNhc2PFa2n8SLhqFnI

Vláda nám lhala – vakcína nefunguje, imunita ano, očkovaný se může nakazit a dál infekci šířit, i
očkovaní končí na JIP
9.1.2022
https://www.bitchute.com/video/1pIQ3ZHUtS5w/

EMA varuje před posilovacími dávkami, mohou oslabit imunitní systém
13.1.2022
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ema-varuje-pred-posilovacimi-davkami-mohou-oslabitimunitni-system-40383884

Vakcína od Pfizeru zůstává v podmínečném schválení
19.1.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-vakcina-od-pfizeru-zustava-v-podminecnemschvaleni-186122

Práva občanů jsou porušována jako za nacismu!
24.1.2022
https://bezpressu.news/videa/prava-obcanu-jsou-porusovana-jako-zanacismu/?fbclid=IwAR2pLDg7u22Zper5C0LuJndHyulsCZorF-S7XFeZLquUFz65UMHEWQjbx5o
úryvek z článku:
Chorvatský europoslanec Mislav Kolakušić ve svém projevu v Evropském parlamentu: "Vaše zpráva o
situaci v oblasti lidský práv v EU je smyšlená a nepravdivá, ukončete šílené dělení a diskriminaci
občanů!" a dodává:

„protože nikdo neví, co se stane, jestli s tímto rozdělováním nepřestaneme.“

Sněmovna po 35 hodinách schválila novelu pandemického zákona
2.2.2022
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3436102-zive-poslanci-se-znovu-sesli-kvuli-pandemickemuzakonu

hlasování:
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=77619

GRAND JURY – Soud veřejného mínění: Den 1.
5.2.2022
https://www.bitchute.com/video/j54wniQMz3Dr/
poznámka:
V sobotu 5. Února 2022 byl zahájen Soud veřejného mínění - mezinárodní vyšetřovací trestní tribunál
Velké poroty. Dvanácti porotcům a veřejnosti byly předloženy soubor důkazů a obvinění proti šesti
hlavním obžalovaným pro zločiny proti lidskosti. Velká porota na konci řízení rozhodla, že důkazy jsou
dostačující pro vznesení obvinění u Mezinárodního trestního soudu.

SÚKL nedoporučil posilující dávku dětem nad 12 let. Válek to ignoroval
11.2.2022
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-covid-posilujici-davka-pfizer-deti-sukl-nedoporucilvalek.A220211_094944_domaci_pmk

V Bosně a Hercegovině jsou covid certifikáty nyní protiústavní
18.3.2022
https://otevrisvoumysl.cz/v-bosne-a-hercegovine-jsou-covid-certifikaty-nyniprotiustavni/?fbclid=IwAR1cHVnvOwzzzeyp0fsQkTqBbkCUF8eYbn-XATAvRwTpl_NUxlplgsHpeGo

Vyhrálo Švédsko. Tabulka nadúmrtí dokazuje, že lockdowny byly na nic
12.5.2022
https://echo24.cz/a/SwMrm/vyhralo-svedsko-tabulka-nadumrti-dokazuje-ze-lockdowny-byly-nanic?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR2dxAUlUz7YOW4W1xICnG-ZmnntLrkGwdc_Kc1lRQGgRdpFXME67nO_H0Y

Neexistují žádné důkazy o účinnosti opatření proti covidu. Verdikt německých expertů je zdrcující
5.7.2022
https://www.reflex.cz/clanek/a-plus-x/114118/neexistuji-zadne-dukazy-o-ucinnosti-opareni-proticovidu-verdikt-nemeckych-expertu-jezdrcujici.html?fbclid=IwAR0Y3Fq40so3hCKNBdFuukYA16D5fxBbN-ICVJXyCOno0E0behf2UCTU98I

Fiala o covidových opatřeních: Čísla rostou razantní kroky jako lockdowny ale nechystáme
14.7.2022
https://cnn.iprima.cz/fiala-o-covidovych-opatrenich-cisla-rostou-razantni-kroky-jako-lockdowny-alenechystame112964?fbclid=IwAR2z5k7s9bZqrEkcX5RZPfZmLHVPRW8LoAnM0s9nEvZwpOR0oYPek5IdMEE

úryvek z článku:
Fiala na tiskové konferenci také řekl, že resort zdravotnictví připravuje kampaň, která bude
přesvědčovat lidi, aby se očkovali. Válek ještě před tím ČTK řekl, že oficiální přeočkování proti covidu
by mohlo začít příští týden. Podmínkou podle něj je, aby to schválily Státní ústav pro kontrolu léčiv
(SÚKL), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Světová zdravotnická organizace (WHO).
Schválení očekává v pátek.
poznámka: Už je to absurdní, že dne 14.7.2022 chce vůbec někdo kohokoliv očkovat proti covidu a
připravovat očkovací kampaň.

Nejvyšší správní soud: Další dvě protipandemická opatření byla nezákonná
22.8.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-nejvyssi-spravni-soud-dalsi-dveprotipandemicka-opatreni-byla-nezakonna212125#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm
_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Exkluzivně: Vývoj žaloby proti Pfizeru a její anticovidové vakcíně – obžaloba odhaduje výši pokuty
až na 3,3 bilionu $
26.8.2022
https://www.epochtimes.cz/2022/08/26/exkluzivne-vyvoj-zaloby-proti-pfizeru-a-jeji-anticovidovevakcine-obzaloba-odhaduje-vysi-pokuty-az-na-33bilionu/?fbclid=IwAR1jLrFNxEaUhySqFRgD7tbkvpaAv3VCMHwwd8M-XsDZMGqHfl83Eu1OgbA

Stát musí zaplatit a zničit vakcíny za miliardy. Válek chce změny smluv
27.8.2022
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-stat-musi-zaplatit-a-znicit-vakciny-za-miliardyvalek-chce-zmeny-smluv212627#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm
_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=zboxiku&utm_source=www.seznam.cz

