
CO BYCH UDĚLAL, KDYBYCH BYL

BIG-FARMA-ŠMEJD

V.ČÍŽEK (VERZE PRO WEB) 3.PROSINCE 2022, OSTRAVICE

UPOZORŇUJI, ŽE JDE JEN O FIKCI 

JAKÁKOLI PODOBNOST SE SKUTEČNOSTÍ JE ČISTĚ NÁHODNÁ



1)  ZMĚNIL BYCH DEFINICI PANDEMIE

• WHO změnila definici pandemie v roce 2009 – těsně před „pandemií“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127276/

• Tehdy i mainstreamová média poukazovala na zájmy farmaceutických firem
https://www.vitalia.cz/clanky/bylo-vyhlaseni-pandemie-praseci-chripky-podvodem-stoleti/

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-who-tesne-pred-vyhlasenim-pandemie-chripky-zmirnila-potrebna-kriteria-25660

• Nová definice zůstala – odstraněna fráze „obrovský počet nemocí a úmrtí“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

https://www.bmj.com/content/bmj/340/7759/Feature.full.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127276/
https://www.vitalia.cz/clanky/bylo-vyhlaseni-pandemie-praseci-chripky-podvodem-stoleti/
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-who-tesne-pred-vyhlasenim-pandemie-chripky-zmirnila-potrebna-kriteria-25660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/
https://www.bmj.com/content/bmj/340/7759/Feature.full.pdf


TEHDY SE MI JEŠTĚ „PANDEMIE“ NEPODAŘILA
(MUSÍM SE POUČIT Z CHYB)

• Bylo zvažováno povinné očkování proti prasečí chřipce – proti byli hned dva prezidenti:

prezident republiky Václav Klaus a prezident ČLK Milan Kubek

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/210411000370201/

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zdravotnici-se-brani-ockovani-proti-h1n1-nechteji-byt-pokusnymi-kraliky-40238435

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/210411000370201/
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zdravotnici-se-brani-ockovani-proti-h1n1-nechteji-byt-pokusnymi-kraliky-40238435


2)   VYTIPOVAL BYCH SI VHODNĚJŠÍ VIRUS

• Bill Gates zrovna říká: 

„Musíme se připravit na další 

pandemii, která upoutá pozornost“

• Nonverbální komunikace je jasná

https://www.nespokojeny.cz/bill-gates-priznal-ze-imunita-je-lepsi-nez-nase-vakcina-nova-pandemie-bude-horsi/#more-19445

https://www.nespokojeny.cz/bill-gates-priznal-ze-imunita-je-lepsi-nez-nase-vakcina-nova-pandemie-bude-horsi/#more-19445


2)   VYTIPOVAL BYCH SI VHODNĚJŠÍ VIRUS

• EVENT 201 – 18.10. 2019

• Simulace pandemie koronaviru

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/about

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/about


3)   TEN BYCH UMĚLE UPRAVIL (GAIN-OF FUNCTION)   
A NECHAL UNIKNOUT Z LABORATOŘE

• Bruttel a kol. – práce o „endonukleázovém otisku prstu“ – v podstatě dokazuje manipulaci s virem, ale 

ještě neprošla recenzním řízením
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.18.512756v1.full.pdf

• Senátní výbor USA vydal zprávu, kde zmiňuje mimo jiné i pravděpodobný laboratorní únik viru
https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/report_an_analysis_of_the_origins_of_covid-19_102722.pdf

• Až do doby, kdy to schválil Jose Biden, se o laboratorním původu nesmělo psát 

– bývalému řediteli CDC Redfieldovi bylo za to dokonce vyhrožováno smrtí
https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/

https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/the-taboo-on-the-covid-lab-leak-theory-lifts/amp/?__twitter_impression=true

https://www.the-sun.com/news/3014724/cdc-robert-redfield-death-threats-scientists-covid-wuhan-lab/

• Je to celé jako detektivka – nejlepší investigace vyšla ve Vanity Fair
https://www.vanityfair.com/news/2022/03/the-virus-hunting-nonprofit-at-the-center-of-the-lab-leak-controversy/amp

https://www.propublica.org/article/editors-note-a-review-of-criticisms-of-a-propublica-vanity-fair-story-on-a-covid-origins-report

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.18.512756v1.full.pdf
https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/report_an_analysis_of_the_origins_of_covid-19_102722.pdf
https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/
https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/the-taboo-on-the-covid-lab-leak-theory-lifts/amp/?__twitter_impression=true
https://www.the-sun.com/news/3014724/cdc-robert-redfield-death-threats-scientists-covid-wuhan-lab/
https://www.vanityfair.com/news/2022/03/the-virus-hunting-nonprofit-at-the-center-of-the-lab-leak-controversy/amp
https://www.propublica.org/article/editors-note-a-review-of-criticisms-of-a-propublica-vanity-fair-story-on-a-covid-origins-report


4)  NADHODNOTIL BYCH POČET NAKAŽENÝCH I 
ZEMŘELÝCH POMOCÍ ŠPATNÉHO TESTU

• Kary Mullis – vynálezce PCR testů: Pokud PCR test uděláte „správně“, můžete najít téměř cokoliv u kohokoliv...  

Tvrdit, že je to významné, lze považovat za zneužití…
https://www.nespokojeny.cz/pcr-test-nerika-nic-o-tom-jestli-jste-nemocni-upozornuje-jeho-vynalezce-kary-mullis/

• Anthony Fauci: Cokoli nad Ct 35 (37) detekuje pouze neživý virus
https://twitter.com/jimgris/status/1326518250386063361

https://odysee.com/@daadulka:5/AD-Judgement-Day:8

• Z pozitivních vzorků při vysokém Ct (nad 30-34) NELZE vykultivovat virus !

„Covid-19 je pandemie definovaná pomocí PCR“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704340/

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext

• Pak je ale zvláštní, že CDC i WHO doporučují hranici Ct 40
https://www.fda.gov/media/134922/download

https://web.archive.org/web/20201221125259/https://www.who.int/diagnostics_laboratory/eual/eul_0535_196_00_covid19_real_time_pcr_kit_ifu.pdf

• Jakou hranici Ct máme u nás? – 45
https://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2021/03/odpoved-Havel.pdf

https://www.nespokojeny.cz/pcr-test-nerika-nic-o-tom-jestli-jste-nemocni-upozornuje-jeho-vynalezce-kary-mullis/
https://twitter.com/jimgris/status/1326518250386063361
https://odysee.com/@daadulka:5/AD-Judgement-Day:8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704340/
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://web.archive.org/web/20201221125259/https:/www.who.int/diagnostics_laboratory/eual/eul_0535_196_00_covid19_real_time_pcr_kit_ifu.pdf
https://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2021/03/odpoved-Havel.pdf


4)  NADHODNOTIL BYCH POČET NAKAŽENÝCH I 
ZEMŘELÝCH POMOCÍ ŠPATNÉHO TESTU

• Čím méně nakažených (čím nižší prevalence), tím více falešně pozitivních testů
https://icd10monitor.medlearn.com/false-positives-in-pcr-tests-for-covid-19/

• Kdyby se snížila hranice Ct na rozumnou úroveň – klesl by počet 

„pozitivních“ o 43-90%. Např. v Massachusetts zjistili, že při snížení 

Ct z 40 na 30 by klesl počet „pozitivních“ o 85-90%
https://thevaccinereaction.org/2020/09/coronavirus-cases-plummet-when-pcr-tests-are-adjusted/

• WHO přiznává (leden 2021), že se snižující se prevalencí nemoci roste počet 

falešně pozitivních testů.  Vyzývá ke sdělování Ct (u nás sdělují jen některé laboratoře)
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://icd10monitor.medlearn.com/false-positives-in-pcr-tests-for-covid-19/
https://thevaccinereaction.org/2020/09/coronavirus-cases-plummet-when-pcr-tests-are-adjusted/
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05


„PES“ – NEMĚLO BY SE ZAPOMENOUT

Za poslední rok bylo jen 10 dnů ve stupni „1“ (přelom květen-červen 2022)



„PES“ – NEMĚLO BY SE ZAPOMENOUT

Stupeň 2:

Roušky téměř všude

Omezení počtu na akcích

Stupeň 1:

Roušky uvnitř, v dopravě

Omezení počtu na akcích

Stupeň 0:

Neexistuje. 

Neexistuje normální život !



5)  VYVOLAL BYCH MEDIÁLNÍ HYSTERII, NA JEJÍMŽ 
ZÁKLADĚ POLITICI ZAVEDOU PŘÍSNÉ RESTRIKCE

• Doc. Šmucler: Když jsem působil v Ústředním krizovém štábu, pořád se říkalo: ,Musíme 

lidem říkat, že to je horší, musíme je strašit‘.
https://cnn.iprima.cz/na-krizovem-stabu-nekolikrat-zaznelo-ze-musime-lidi-strasit-rika-o-epidemii-smucler-

28769?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Andrej Babiš (viz článek v Reflexu) říkal:  „Vystrašiť mutací a napíchat!“
https://twitter.com/marketadobiaso2/status/1443954868012597308

• Německo: poradce Kölbl (obdivovatel Mao-Ce-Tunga) chtěl lidi strašit
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-cina-ministerstvo-vnitra-poradce-otto-koelbl-pandemie-

koronavirus.A210223_160021_zahranicni_jhr

https://cnn.iprima.cz/na-krizovem-stabu-nekolikrat-zaznelo-ze-musime-lidi-strasit-rika-o-epidemii-smucler-28769?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://twitter.com/marketadobiaso2/status/1443954868012597308
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-cina-ministerstvo-vnitra-poradce-otto-koelbl-pandemie-koronavirus.A210223_160021_zahranicni_jhr


5)  VYVOLAL BYCH MEDIÁLNÍ HYSTERII, NA JEJÍMŽ 
ZÁKLADĚ POLITICI ZAVEDOU PŘÍSNÉ RESTRIKCE

• GB: poradci přiznali „neetické“ a „totalitní“ metody vzbuzování strachu v populaci za 

účelem kontroly chování během pandemie
https://www.zerohedge.com/political/governments-admit-using-mass-formation-psychosis-tool-population-control

https://archive.ph/v4rYQ

https://archive.ph/MtGT6

• Kanadští vojenští vůdci viděli pandemii jako jedinečnou 

příležitost vyzkoušet propagandistické techniky na 

nic netušící veřejnosti
https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/military-leaders-saw-pandemic-as-unique-

opportunity-to-test-propaganda-techniques-on-canadians-forces-report-says

https://www.zerohedge.com/political/governments-admit-using-mass-formation-psychosis-tool-population-control
https://archive.ph/v4rYQ
https://archive.ph/MtGT6
https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/military-leaders-saw-pandemic-as-unique-opportunity-to-test-propaganda-techniques-on-canadians-forces-report-says


6A)  ZVOLIL BYCH SYMBOL PRO POSLUŠNOST A
PŘIPOMÍNÁNÍ STRACHU  

• ROUŠKY – víme, že v plošném použití nefungují – dvě randomizované studie Covid a

četné další práce (odkazuji na přednášku CovidKon a CoronaDuel)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_Seropositivity_083121.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34855513/

• ROUŠKY – víme, že i předkovidové studie ukázaly, 

že nefungují:  NO SIGNIFICANT REDUCTION
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1

-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_Seropositivity_083121.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34855513/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


6A)  SYMBOL, PODLE KTERÉHO SE MIMO JINÉ
ROZEZNAJÍ REBELOVÉ OD POSLUŠNÝCH  

• Srovnání zemí s povinnými rouškami a bez nich neukázalo rozdíly v šíření epidemie

https://resetheus.org/wp-content/uploads/2022/04/odborne-stanovisko-zakryvani-dychacich-cest.pdf

https://resetheus.org/wp-content/uploads/2022/04/odborne-stanovisko-zakryvani-dychacich-cest.pdf


6A)  SYMBOL, PODLE KTERÉHO SE MIMO JINÉ
ROZEZNAJÍ REBELOVÉ OD POSLUŠNÝCH  

• Srovnání zemí s povinnými rouškami a bez nich neukázalo rozdíly v šíření epidemie

•

https://resetheus.org/wp-content/uploads/2022/04/odborne-stanovisko-zakryvani-dychacich-cest.pdf

https://resetheus.org/wp-content/uploads/2022/04/odborne-stanovisko-zakryvani-dychacich-cest.pdf


ANTHONY FAUCI

Březen 2020                                 O pár měsíců později                            On ale nemusí…

https://otevrisvoumysl.cz/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si-zaslouzi-znat-pravdu-1-cast/

https://otevrisvoumysl.cz/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si-zaslouzi-znat-pravdu-2-cast/

https://otevrisvoumysl.cz/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si-zaslouzi-znat-pravdu-1-cast/
https://otevrisvoumysl.cz/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si-zaslouzi-znat-pravdu-2-cast/


JAK POZNAT REBELA?        NEMÁ ROUŠKU!
(6 LIDÍ NA ČESKÉM SLAVÍKU DOSTALO POKUTU)

Kamery ještě nejedou naostro

Kamery už jedou naostro

Z. Hostomský:  „Respirátor je dobrý nástroj kontroly“

https://cnn.iprima.cz/koronavirus-se-stane-beznym-onemocnenim-opatreni-se-mijeji-ucinkem-rika-hostomsky-81138?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hygiena-rozdala-sest-pokut-za-chybejici-rousky-pri-predavani-slaviku-40387535

https://cnn.iprima.cz/koronavirus-se-stane-beznym-onemocnenim-opatreni-se-mijeji-ucinkem-rika-hostomsky-81138?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hygiena-rozdala-sest-pokut-za-chybejici-rousky-pri-predavani-slaviku-40387535


6B)  PRAVIDLA PRO TENTO SYMBOL (ROUŠKY) 
BYCH DOVEDL AD ABSURDUM

https://www.blogosvet.cz/article/anketa-zlaty-kovidak-iiFrP

https://www.blogosvet.cz/article/anketa-zlaty-kovidak-iiFrP


6B)  PRAVIDLA PRO TENTO SYMBOL (ROUŠKY) 
BYCH DOVEDL AD ABSURDUM

https://www.blogosvet.cz/article/anketa-zlaty-kovidak-iiFrP

https://www.blogosvet.cz/article/anketa-zlaty-kovidak-iiFrP


6C)  NEDODRŽENÍ ABSURDNÍCH PRAVIDEL BYCH
PŘÍSNĚ TRESTAL – ALE JEN NĚKTERÉ LIDI …

Videa z některých západních „demokratických“ zemí jsou brutálnější než videa z ČR.



POLITIKY BYCH SAMOZŘEJMĚ NETRESTAL …

Venku – nemusí mít roušku a má ji Uvnitř – měla by mít roušku ale sundala ji

(je si vědoma kamer) (na kamery zřejmě zapomněla)



NETŘEBA CHODIT DO CIZINY

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rousky-staby-volby-vladni-opatreni.A211010_105446_domaci_vlc

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rousky-staby-volby-vladni-opatreni.A211010_105446_domaci_vlc


7)  POTLAČIL BYCH INFORMACE O EXISTUJÍCÍCH 
POTENCIÁLNĚ UŽITEČNÝCH LÉCÍCH

• PROČ:   a) Na starší léky už nemám patent, takže na nich nic nevydělám

b) Fungující léky by byly legislativní překážkou pro nouzové schválení „vakcíny“

• HYDROXYCHLOROCHIN – aféra „Surgisphere“
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext

https://www.statnews.com/2020/04/06/trump-hydroxychloroquine-fact-check/

• HCHQ – 376 studií https://hcqmeta.com/

• IVERMEKTIN – pochybení studie „Together“
https://worldcouncilforhealth.org/news/together-trial/

• IVERMEKTIN - 93 studií https://c19ivm.org/meta.html
https://echo24.cz/a/SSbS2/informacni-bitva-o-ivermektin?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
https://www.statnews.com/2020/04/06/trump-hydroxychloroquine-fact-check/
https://hcqmeta.com/
https://worldcouncilforhealth.org/news/together-trial/
https://c19ivm.org/meta.html
https://echo24.cz/a/SSbS2/informacni-bitva-o-ivermektin?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk


8A)  DOPORUČIL BYCH NAOPAK DRAHÉ LÉČEBNÉ 
POSTUPY, KTERÉ ZVÝŠÍ RIZIKA KOMPLIKACÍ.

• VENTILÁTORY – „šílenství v New Yorku“
https://brownstone.org/articles/the-story-of-jared-kushner-and-his-ventilators/

https://www.webmd.com/lung/news/20200422/most-covid-19-patients-placed-on-ventilators-died-new-york-study-shows#1

• REMDESIVIR – vhodný jen pro úzký okruh pacientů, ale podáván masivně
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7326458/

https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2021/01/31/remdesivir-covid-coronavirus/?sh=40e0548d66c2

https://brownstone.org/articles/the-story-of-jared-kushner-and-his-ventilators/
https://www.webmd.com/lung/news/20200422/most-covid-19-patients-placed-on-ventilators-died-new-york-study-shows#1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7326458/
https://www.forbes.com/sites/jvchamary/2021/01/31/remdesivir-covid-coronavirus/?sh=40e0548d66c2


8B)  OMEZIL BYCH ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI
- NÁSLEDKY BUDOU PŘIPSÁNY COVIDU

• Nejlepší by bylo udělat z praktických lékařů telefonisty – ale to se mi asi 

podaří jen v zemích s nejhloupějšími politiky



9)  RYCHLE BYCH VYVINUL „VAKCÍNU“, KTERÁ BY 
BYLA JIŽ PŘEDPŘIPRAVENA

• K tomu by bylo nutno změnit definici vakcíny a 

definici očkování

• To se stalo 1. září 2021 

• Je zajímavé, že 25. srpna 2021 vyšla izraelská studie,

podle které očkovaní neprodělavší mají 13x vyšší

riziko nákazy deltou než neočkovaní prodělavší
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

https://www.frontnieuws.com/ontmaskerd-cdc-haastte-zich-om-definitie-van-vaccinatie-

te-veranderen-op-zelfde-dag-dat-israelische-studie-natuurlijke-immuniteit-boven-covid-19-vaccin-aanprees/

IMUNITA

OCHRANA

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
https://www.frontnieuws.com/ontmaskerd-cdc-haastte-zich-om-definitie-van-vaccinatie-te-veranderen-op-zelfde-dag-dat-israelische-studie-natuurlijke-immuniteit-boven-covid-19-vaccin-aanprees/


9)  RYCHLE BYCH VYVINUL „VAKCÍNU“, KTERÁ BY 
BYLA JIŽ PŘEDPŘIPRAVENA

BIONTECH

BNT162 = imunoterapie

RIZIKO PRO AKCIONÁŘE – ŽÁDNÁ mRNA

IMUNOTERAPIE NEBYLA DOSUD SCHVÁLENA

https://asgct.org/publications/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine

https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm

https://asgct.org/publications/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine
https://investors.biontech.de/static-files/5e4133c2-6e8f-4ca4-8a65-ffa97007d9eb
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000119312519241112/d635330df1.htm


9)  RYCHLE BYCH VYVINUL „VAKCÍNU“, KTERÁ BY 
BYLA JIŽ PŘEDPŘIPRAVENA

• Existuje dohoda mezi NIAID + Modernou a University of North Carolina o transferu 

materiálu pro mRNA vakcínu proti koronaviru zde dne 19. prosince 2019

https://transition-news.org/IMG/pdf/nih-moderna-confidential-agreements.pdf (strana 105)

https://transition-news.org/IMG/pdf/nih-moderna-confidential-agreements.pdf


10) PO ZNÁMOSTI BYCH UZAVŘEL SMLOUVY, 
EXTRÉMNĚ NEVÝHODNÉ PRO ODBĚRATELE

• Zajistil bych si tak soustavný odběr vakcín. 

Pro začátek stačí nasmlouvat 10 dávek na člověka.

• Jelikož jsou smlouvy vyděračské, nikomu bych je

neukázal.  Až do roku 2076 (nebo 2096)

• Veřejný žalobce (EPPO) začal podivné nákupy vyšetřovat

https://bornova.pub/2021/podivuhodne-smlouvy-s-pfizerem-a-modernou/

https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/11/020-Second-Joint-Status-Report-

8989f1fed17e2d919391d8df1978006e.pdf

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102

https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu

https://bornova.pub/2021/podivuhodne-smlouvy-s-pfizerem-a-modernou/
https://bornova.pub/2021/podivuhodne-smlouvy-s-pfizerem-a-modernou/
https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/11/020-Second-Joint-Status-Report-8989f1fed17e2d919391d8df1978006e.pdf
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102
https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu


11)  VAKCÍNU BYCH NETESTOVAL NA SNÍŽENÍ 
RIZIKA PŘENOSU

• Protože kdyby náhodou fungovala, nebylo by nutno ji 

aplikovat opakovaně

• Celou dobu bych bezostyšně tvrdil, že vakcína chrání proti infekci
https://twitter.com/DrEliDavid/status/1582256734264926208?s=20&t=7ITZILsekQi8i7jBgSwF4Q

• Janine Small (regionální prezidentka Pfizer Vaccines) veřejně

prohlásila, že vakcíny NEBYLY NIKDY TESTOVÁNY NA 

SNÍŽENÍ PŘENOSU !

• Zde je nutno si uvědomit, že pohádka o snížení přenosu

infekce byla hlavním a jediným důvodem pro kovidpasy !

https://www.dailywire.com/news/scandalous-pfizer-exec-tells-eu-lawmaker-covid-jab-was-never-tested-to-show-it-blocked-transmission

https://twitter.com/DrEliDavid/status/1582256734264926208?s=20&t=7ITZILsekQi8i7jBgSwF4Q
https://www.dailywire.com/news/scandalous-pfizer-exec-tells-eu-lawmaker-covid-jab-was-never-tested-to-show-it-blocked-transmission


12) LIDEM BYCH STÁLE TVRDIL, ŽE RIZIKO PŘENOSU SNIŽUJE -
JEN TAK LZE NEOČKOVANÉ DISKRIMINOVAT, VYDÍRAT A NUTIT K OČKOVÁNÍ
VŠEMI MOŽNÝMI I NEMOŽNÝMI ZPŮSOBY:

• Tlak na povinné očkování – ČLK, MZd. , „experti“
https://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy/100282cs-stanovisko-predstavenstva-clk-ke-kriticke-epidemicke-situaci

https://ceskeduchody.cz/zdravi/zacalo-platit-povinne-ockovani-lide-nad-60-let-se-musi-naockovat-proti-koronaviru

https://advokatnidenik.cz/2022/02/02/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-o-povinnem-ockovani-covid-z-ni-byl-vyrazen/

• Udělat z neočkovaných „občany druhé kategorie“ (lékař, poslanec ANO Špičák)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/julius-spicak-izrael-zazracny-lek-exo-cd24-ceska-byrokracie.A210312_110903_domaci_chtl

https://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy/100282cs-stanovisko-predstavenstva-clk-ke-kriticke-epidemicke-situaci
https://ceskeduchody.cz/zdravi/zacalo-platit-povinne-ockovani-lide-nad-60-let-se-musi-naockovat-proti-koronaviru
https://advokatnidenik.cz/2022/02/02/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-o-povinnem-ockovani-covid-z-ni-byl-vyrazen/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/julius-spicak-izrael-zazracny-lek-exo-cd24-ceska-byrokracie.A210312_110903_domaci_chtl


13)  OČKOVANÝM BYCH DAL CERTIFIKÁT, 
NEOČKOVANÝM ZAKÁZAL BĚŽNÉ AKTIVITY

• Tak bych donutil k očkování maximum lidí

• Dobu platnosti certifikátu bych průběžně

zkracoval a podmiňoval dalšími dávkami

https://www.seznamzpravy.cz/diskuze/koronavirus-vlada-chysta-

zkraceni-covidpasu-nekteri-prijdou-o-bezinfekcnost-181897

https://www.seznamzpravy.cz/diskuze/koronavirus-vlada-chysta-zkraceni-covidpasu-nekteri-prijdou-o-bezinfekcnost-181897


NA STRÁNCE  MIN. ZDRAVOTNICTVÍ:
„TAKZVANÝ VAKCINAČNÍ  PAS“ = DEZINFO

VERZE PROSINEC 2020:

• „V jiné variantě tohoto narativu jsou šířeny dezinformace o takzvaném

vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, 

odebírány základní lidská práva a svobody.“

https://web.archive.org/web/20201202094248/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

https://web.archive.org/web/20201202094248/https:/koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/


VAKCINAČNÍ PAS BYL ALE PLÁNOVÁN UŽ 2018

HTTPS://OFF-GUARDIAN.ORG/WP-CONTENT/MEDIALIBRARY/2019-2022_ROADMAP_EN-1.PDF?X73884



SMLOUVA O GLOBÁLNÍM OČKOVACÍM PASU
WHO + DEUTSCHE TELEKOM

• Softwarový model bude založen na QR kódu a bude navržen tak, aby umožňoval 

autentizaci pro další očkovací certifikáty, jako je žlutá zimnice a obrna.

• Tam, kde se upouští od regionálních a národních digitálních očkovacích pasů, 

zdá se, že digitální pas WHO je připraven převzít a zaplnit mezeru.
https://westernstandardonline.com/2022/03/who-contracts-deutsche-telekom-to-build-global-digital-vaccine-passport/

• WHO už má dávno plán na implementaci
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1

https://westernstandardonline.com/2022/03/who-contracts-deutsche-telekom-to-build-global-digital-vaccine-passport/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccination-2021.1


14) NECHAL BYCH  VOLNÉ POLE „UŽITEČNÝM IDIOTŮM“

• Ti budou nutit lidi k očkování všemi prostředky včetně tlaku na povinné očkování



15)   NAKUKAL BYCH LIDEM, ŽE STAČÍ 
1-2 DÁVKY A  „TEČKA“

• V plánu bych však měl mnoho, mnoho dávek



16) OČKOVÁNÍ BYCH POSTUPNĚ VNUTIL VŠEM

• Očkování bylo opakovaně deklarováno jako dobrovolné

• https://web.archive.org/web/20201202094248/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

• „Očkování stále zůstává dobrovolné a žádná ze stran to nehodlá změnit“
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-premier-andrej-babis-covid-19-treti-davka-ustredni-vojenska-

nemocnice.A211006_175210_domaci_kop

https://web.archive.org/web/20201202094248/https:/koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-premier-andrej-babis-covid-19-treti-davka-ustredni-vojenska-nemocnice.A211006_175210_domaci_kop


A PAK NAJEDNOU:
VYHLÁŠKA O POVINNÉM OČKOVÁNÍ 

• Ministr Vojtěch vydal Vyhlášku o povinném očkování !

• Vláda drží lidi schválně v šachu kvůli povinnému očkování
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/povinne-ockovani-se-blizi-valek-s-novelou-otali-40384296

• Válek v minulosti – očkování má zůstat dobrovolné (14.11.2021)
https://www.denik.cz/z_domova/mozny-sef-zdravotnictvi-valek-ockovani-proti-covidu-ma-zustat-dobrovolne-2021111.html

• Válek 19 .ledna 2022 – zrušíme vyhlášku, očkování zůstane dobrovolné

(naštěstí tím napravil jednu z dezinformací, ale až poté, co se mnoho lidí pod tlakem

vydané vyhlášky a tlakem zaměstnavatelů nechalo naočkovat)

https://echo24.cz/a/SCfEy/ockovani-proti-covidu-nebude-povinne-pro-nikoho-rozhodla-vlada

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/povinne-ockovani-se-blizi-valek-s-novelou-otali-40384296
https://www.denik.cz/z_domova/mozny-sef-zdravotnictvi-valek-ockovani-proti-covidu-ma-zustat-dobrovolne-2021111.html
https://echo24.cz/a/SCfEy/ockovani-proti-covidu-nebude-povinne-pro-nikoho-rozhodla-vlada


16) VAKCÍNU BYCH POSTUPNĚ VNUTIL VŠEM 

(I TĚM, KTEŘÍ NEMOC PRODĚLALI)

• Napřed rizikovým a starým, pak mladším, těhotným ženám a pak dětem a menším dětem

•

9. září – neplánujeme                        22. září – objednali jsme



17)   ZKORUMPOVAL BYCH VĚDCE A NOVINÁŘE

• Vědci a novináři by psali o skvělé účinnosti a nezměrné bezpečnosti vakcín.  

A též o prospěšnosti roušek (symbol nutno zachovat)



17)   ZKORUMPOVAL BYCH VĚDCE A NOVINÁŘE

Vědci by najednou nacházeli řadu různých vysvětlení pro úmrtí

https://calgary.ctvnews.ca/deaths-with-unknown-causes-now-alberta-s-top-killer-province-1.5975536

https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/m19-0341

https://euroweeklynews.com/2022/06/08/sudden-adult-death-syndrome-sads/

https://calgary.ctvnews.ca/deaths-with-unknown-causes-now-alberta-s-top-killer-province-1.5975536
https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/m19-0341
https://euroweeklynews.com/2022/06/08/sudden-adult-death-syndrome-sads/


18) EPIDEMII BYCH UDRŽOVAL TLAKEM NA PLOŠNÉ 
TESTOVÁNÍ

• PCR umí zázraky. 

• Čím víc testů, tím víc pozitivních.

• Tím více strachu a restrikcí.

• Tím více lidí donutím k očkování. 

• Začarovaný kruh by byl uzavřen!

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/meses-doporuceni-vanoce-testovani-

skoly-rousky-epidemie-covid-sireni.A211207_094913_domaci_pmk

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/meses-doporuceni-vanoce-testovani-skoly-rousky-epidemie-covid-sireni.A211207_094913_domaci_pmk


19)  BYL BYCH PŘIPRAVEN NA REBELY, 
KTEŘÍ BY SE SNAŽILI TENTO KRUH ROZETNOUT

• Přistřihl bych jim křídla – a to pořádně.

• K tomu bych použil cenzuru, 

dehonestaci, pomluvy, profesní likvidaci.  



20)  VÝDĚLEK Z VAKCÍN BY MI NESTAČIL. 
PRACHŮ NENÍ NIKDY DOST

• Proto bych vyvinul antivirotika, 

která taky skoro nefungují (viz „rebound“ po Paxlovidu)

ale přinesou další prašule. 

• Zkusil bych je protlačit i na léčbu 

long-covidu. 

• Protože za long-covid se dá 

schovat úplně cokoli

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797789?resultClick=3

https://www.nytimes.com/2022/11/07/health/paxlovid-long-covid.html

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797789?resultClick=3
https://www.nytimes.com/2022/11/07/health/paxlovid-long-covid.html


PLÁN JE HOTOV. ZAPOMNĚL JSEM NA NĚCO?
ZAPOMNĚL. NA PŘIDANOU HODNOTU.

• Restrikce, sociální izolace, roušky a opakované dávky vakcín poškodí přirozenou imunitu

natolik, že se z běžných virů (RSV) stanou viry nebezpečné i pro dosud zdravé děti.

A celá šaráda může začít nanovo

• Z twindemie (Covid + chřipka) přecházíme do tripledemie (Covid + chřipka + RSV)
https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2370.short

https://www.cnbc.com/2022/10/26/dr-ashish-jha-us-facing-covid-flu-rsv-tripledemic-this-winter.html

https://www.bmj.com/content/379/bmj.o2370.short
https://www.cnbc.com/2022/10/26/dr-ashish-jha-us-facing-covid-flu-rsv-tripledemic-this-winter.html


PLÁN JE HOTOV. ZAPOMNĚL JSEM NA NĚCO?
ZAPOMNĚL. NA PŘIDANOU HODNOTU.

• Pfizer už velmi pohotově vyvíjí vakcínu proti RSV
https://www.washingtonpost.com/health/2022/11/01/rsv-vaccine-infants/

• A máme zde kvůli RSV povinné roušky (Kanada) a návrh na nouzový stav (Kalifornie)
https://ca.childrenshealthdefense.org/uncategorized/breaking-news-oc-declares-new-local-health-emergency-over-rsv/

•

https://www.washingtonpost.com/health/2022/11/01/rsv-vaccine-infants/
https://ca.childrenshealthdefense.org/uncategorized/breaking-news-oc-declares-new-local-health-emergency-over-rsv/


RSV - UŽ ŘÁDÍ  V NĚMECKU
(SEZNAM ZPRÁVY, PÁTEK 2.12., 11:45 HODIN)

K současnému rozmachu RSV přispělo zmírnění opatření proti šíření koronaviru, tvrdí 

odborníci. Děti, které se narodily během pandemie, neměly možnost vybudovat si 

přirozenou ochranu proti běžným zimním virům, neboť dlouhodobé uzávěry a restrikce 

bránily v jejich šíření. RSV tak nyní ve velké míře postihuje děti, jejichž imunitní systém 

není připraven se mu bránit.



KONSPIRÁTOR BY NAPSAL, ŽE TO CELÉ SMĚŘUJE K  
ZDRAVOTNICKÉ DIKTATUŘE POD VEDENÍM WHO.

• To ale vůbec není pravda.

• Protože teď, když vyšlo najevo, že vakcína nebyla nikdy testována na ochranu proti

přenosu infekce, je přece logické, že kovidpasy nemají smysl a budou zrušeny.  A že se někdo omluví.

• Nebo ne?

• B20 – Bali – indonéský ministr zdravotnictví řekl, co se

má schválit na příštím summitu WHO:

„Pokud jste byli řádně očkováni nebo testováni, 

můžete se pohybovat“.
https://www.blogosvet.cz/article/orwellovska-prasata-zase-chrochtaji-PKB8p

https://www.blogosvet.cz/article/orwellovska-prasata-zase-chrochtaji-PKB8p


KONSPIRÁTOR BY TÉŽ NAPSAL, ŽE FARMA-ŠMEJDI 
NEJSOU JEDINÍ

• Klimatičtí šmejdi, genderoví šmejdi, energetičtí šmejdi, bankovní šmejdi, potravinářští šmejdi, 

zbrojařští šmejdi, digitální šmejdi a další. Každý z těchto šmejdů by rád připravil diktaturu. 

Tomu obzvláště nevěřte, to je jen vyšší level konspirace:

• „Nepíchl sis posilující dávku – sorry, nesmíš na veřejná prostranství.“

• „Vyčerpal si měsíční příděl elektřiny – sorry, nenastartuješ elektromobil.“

• „Tento týden jsi jedl moc masa – sorry, můžeš si koupit jen hmyz a vege.“

• „Neutratil jsi měsíční příděl peněz – sorry, ke konci měsíce ti vyprší.“

• „Sdílel jsi nesprávné informace – sorry, dostaneš pokutu.“
https://dailysceptic.org/2022/11/18/cbdc-how-covid-became-the-path-to-global-financial-surveillance/

https://dailysceptic.org/2022/11/18/cbdc-how-covid-became-the-path-to-global-financial-surveillance/


ZÁVĚR

• Jeden moudrý muž řekl: „Nehrát jejich hru“

(= udržet si vnitřní svobodu)

• To ale dovede jen málo lidí. Pro ostatní mám alternativu: 

„Nehrát jejich hru podle jejich falešných not a snažit se hrát 

jiné noty“ (= snažit se nepřijít o vnější svobodu)

• Jiný moudrý muž řekl: „Nic se neděje bez našeho přičinění, 

bez našeho souhlasu. My jsme hybatelé našeho života.“

• Ještě je čas!



Další moudrý 

muž řekl:



DĚKUJI  ZA  POZORNOST  !

• www.vladimircizek.cz

• www.blogosvet.cz

http://www.vladimircizek.cz/
https://www.blogosvet.cz/author/vladimir-cizek-mEKvj

