
MÝTUS PRVNÍ – PŮVOD VIRU

V. Čížek

Pro upřesnění: původ viru není stále objasněn – a možná ani nikdy nebude …



LANCET

• Lancet – už 19. února 2020 zveřejnilo 27 vědců prohlášení, v němž stojí mimo jiné:

„Rychlé, otevřené a transparentní sdílení dat o této epidemii je nyní ohroženo fámami a   

dezinformacemi o jejím původu. Společně důrazně odsuzujeme konspirační teorie naznačující, že 

COVID-19 nemá přirozený původ. … Konspirační teorie nedělají nic jiného, než že vytvářejí 

strach, fámy a předsudky, které ohrožují naši globální spolupráci v boji proti tomuto viru.“

• Tito vědci deklarovali, že nemají žádný střet zájmů
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext


LANCET

• Ukázalo se, že 26 z 27 autorů je ve střetu zájmů
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9980015/26-Lancet-scientists-trashed-theory-Covid-leaked-Chinese-lab-links-

Wuhan.html?fbclid=IwAR3i5Luxl_QsyX_MV3RP3tySoV0m5Szu_VNK6AafTYu9qDUsn1JwB3DVsNg

• Pamflet zorganizoval šéf Eco Health Alliance Peter Daszak s úmyslem,  aby nepůsobil jako 

politické prohlášení, ale „prostý dopis od předních vědců“
https://usrtk.org/biohazards-blog/ecohealth-alliance-orchestrated-key-scientists-statement-on-natural-origin-of-sars-cov-2/

• Týž Daszak byl pověřen vyšetřováním ve Wu-Chanu, i když má střet zájmů ve výši 100 mil. 

USD a má ve Wu-Chanu kámoše 
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/19600

• Proti jeho jmenování se zvedla (marná) vlna odporu. Jeden z vědců prohlásil, že je to jako

nechat Goebbelse pronásledovat válečné zločince
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/19538

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9980015/26-Lancet-scientists-trashed-theory-Covid-leaked-Chinese-lab-links-Wuhan.html?fbclid=IwAR3i5Luxl_QsyX_MV3RP3tySoV0m5Szu_VNK6AafTYu9qDUsn1JwB3DVsNg
https://usrtk.org/biohazards-blog/ecohealth-alliance-orchestrated-key-scientists-statement-on-natural-origin-of-sars-cov-2/
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/19600
https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/19538


NATURE

• Nature – 17. března 2020 pět autorů napsalo, že virus je přirozeného původu

„Naše analýzy jasně ukazují, že SARS-CoV-2 není laboratorní konstrukt ani účelově 

zmanipulovaný virus.“

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9


NATURE

• Ukázalo se, že čtyři z pěti autorů se účastnili dne 1. února 2020 tajné schůzky s Faucim

• Další tajný rozhovor proběhl dne 3. února 2020 poté, co ve Science vyšel článek zmiňující 

manipulace s koronaviry v Číně
https://www.science.org/content/article/mining-coronavirus-genomes-clues-outbreak-s-origins

• Pak vyšly články v Lancetu a Nature. Z teorie přirozeného původu viru se stalo dogma.

Jiné názory byl cenzurovány. Bývalému řediteli CDC Redfieldovi bylo vyhrožováno smrtí,

a to i ze strany kolegů akademiků
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9655057/Facebook-fact-checkers-cited-Lancet-letter-Wuhan-lab-funder-Peter-Daszak-debunk-lab-leak.html

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

https://www.science.org/content/article/mining-coronavirus-genomes-clues-outbreak-s-origins
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9655057/Facebook-fact-checkers-cited-Lancet-letter-Wuhan-lab-funder-Peter-Daszak-debunk-lab-leak.html
https://www.the-sun.com/news/3014724/cdc-robert-redfield-death-threats-scientists-covid-wuhan-lab/


SPOLEČNÝ JMENOVATEL = 
DASHAK +  FAUCI

• Fauci přiznal, že výzkum viru byl součástí grantu a řekl, že tento výzkum přesunul 

do Číny proto, aby k případnému úniku viru nedošlo na území USA, ale na území Číny ☺
https://www.youtube.com/watch?v=0c7vInnhSlY

• Fauci řekl, že laboratoř ve Wu-Chanu je plně kvalifikovaná a zabezpečená – což je lež
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-temne-pozadi-

dramatu.A210604_102225_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

• Fauci (a Farrar) organizovali tajné porady, získané maily prozrazují další jeho „prácičku“
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-lab-origin-story-scientific-article-rtk/?utm_source=salsa&eType=EmailBlast

Content&eId=860f34cb-4036-4ddb-8ad2-b49ad0da72c7

• Fauci (a bývalý ředitel NIH Collins) měli od začátku informace o možném úniku viru, ale popírali je
https://www.buzzfeednews.com/article/nataliebettendorf/fauci-emails-covid-response

https://nypost.com/2022/04/01/research-group-funded-by-faucis-nih-reportedly-worked-to-cast-doubt-on-lab-leak-theory/

• A tak dále a tak dále … je to jako detektivka – nepodrobnější popis podle Vanity Fair
https://www.vanityfair.com/news/2022/03/the-virus-hunting-nonprofit-at-the-center-of-the-lab-leak-controversy/amp

https://www.youtube.com/watch?v=0c7vInnhSlY
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-temne-pozadi-dramatu.A210604_102225_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-lab-origin-story-scientific-article-rtk/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=860f34cb-4036-4ddb-8ad2-b49ad0da72c7
https://www.buzzfeednews.com/article/nataliebettendorf/fauci-emails-covid-response
https://nypost.com/2022/04/01/research-group-funded-by-faucis-nih-reportedly-worked-to-cast-doubt-on-lab-leak-theory/
https://www.vanityfair.com/news/2022/03/the-virus-hunting-nonprofit-at-the-center-of-the-lab-leak-controversy/amp


DOŠLO KE ZMĚNĚ PŘÍSTUPU

• O laboratorním původu se může mluvit a psát – od té doby, co jej zmínil Joe Biden. Od té 

doby byl původ viru vymazán z cenzurních pravidel a padlo tabu
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

• Objevuje se řada prací zpochybňující dosavadní teorii o přirozeném původu viru
https://hervk102.substack.com/p/covid-19-lab-leak-hypothesis-gains

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119

https://www.jeffsachs.org/interviewsandmedia/64rtmykxdl56ehbjwy37m5hfahwnm5

https://www.uni-hamburg.de/en/newsroom/presse/2021/pm8.html

https://forbetterscience.com/2021/06/09/the-lab-leak-theory/

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://hervk102.substack.com/p/covid-19-lab-leak-hypothesis-gains
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119
https://www.jeffsachs.org/interviewsandmedia/64rtmykxdl56ehbjwy37m5hfahwnm5
https://www.uni-hamburg.de/en/newsroom/presse/2021/pm8.html
https://forbetterscience.com/2021/06/09/the-lab-leak-theory/


JAKÝ JE VÝSLEDEK?

• O laboratorním původu se může mluvit a psát – od té doby, co jej zmínil Joe Biden. Od té doby byl původ viru vymazán z 

cenzurních pravidel
https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/

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

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

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

• Perlička – existuje stránka se sázkami – v roce 2017 sázka, že do konce 2020 se objeví biologická hrozba s milionem obětí. 

Sázka není vyřešena – je prodloužena do 2024, do kdy mají aspoň dva úřady veřejného zdraví deklarovat únik z laboratoře
https://longbets.org/9/

• Rána pěstí mezi oči – zprofanovaná Eco Health Alliance dostává nový grant na výzkum koronavirů
https://reporter.nih.gov/search/0jAp779zVkaN-DEsKnKa5A/project-details/10522470

https://www.epochtimes.cz/2021/09/30/youtube-na-sve-platforme-zakazal-veskery-skodlivy-obsah-tykajici-se-ockovani/
https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/report_an_analysis_of_the_origins_of_covid-19_102722.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.18.512756v1.full.pdf
https://longbets.org/9/
https://reporter.nih.gov/search/0jAp779zVkaN-DEsKnKa5A/project-details/10522470


CO NA TO ČEŠI ?

• Soňa Peková – považovala virus od začátku za uměle vytvořený, za což byla mohutně

pomlouvána a šikanována. Jestli se její teorie potvrdí, omluví se jí někdo?
https://radiozurnal.rozhlas.cz/sona-pekova-novy-koronavirus-povazuju-za-umele-vytvoreny-nema-charakteristiky-8187948

• Rozhovor na NFSN měl na YouTube za

5 dní 550 000 shlédnutí, a byl zcenzurován
https://www.svedomi-naroda.cz/cenzura/

https://radiozurnal.rozhlas.cz/sona-pekova-novy-koronavirus-povazuju-za-umele-vytvoreny-nema-charakteristiky-8187948
https://www.svedomi-naroda.cz/cenzura/

