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DEZINFORMACE  PRVNÍ
VOJTĚCH CHŘIPEČKÁŘ



NA  POČÁTKU  BYLO  SLOVO …

Ministr Adam Vojtěch

MF Dnes 4.2.2020

„Riziko rozšíření epidemie na našem území

je velmi nízké“

„Určitě není namístě panika“

„Mnohem větší strašák je pro nás

obyčejná chřipka“



… A PROTINÁZOR

Bohuslav Svoboda – opoziční poslanec za ODS, lékař:

• Už 28. ledna 2020 upozorňoval Poslaneckou sněmovnu na to, že důsledky 
koronaviru budou pro Česko velmi závažné, a neúspěšně žádal, aby se přípravami 
na příchod viru zabývala sněmovna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ho 
odmítl.

• "Připadal jsem si jako don Quijote de la Mancha, jako někdo, kdo hovoří o větrných 
mlýnech"

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nemam-radost-ze-jsem-byl-prvni-rika-poslanec-ods/r~fbf5831c654011eaaabd0cc47ab5f122/



KDO  BYL  TEHDY  HLASATEL PRAVDY ? 
KDO  BYL  TEHDY  DEZINFORMÁTOR ?

• Řečeno dnešní terminologií:

• Ministr je ministr, musel mít tedy pravdu.

• Opoziční poslanec (a ještě navíc za oškliváckou ODS) byl proto jednoznačně 

dezinformátorem.

• Jak to dopadlo, všichni víme.  Dezinformátorem a chřipečkářem se ukázal být ministr.

• To byla první ministerská kovidová dezinformace.  A další následovaly.



DEZINFORMACE  DRUHÁ
OČKOVANÝ SE NEMŮŽE NAKAZIT



OČKOVANÝ  SE  NEMŮŽE  NAKAZIT

• Ministr Blatný prohlásil dne 5. ledna 2021 v ČT:

• „Tím, že se naočkuji, nemohu dostat nemoc .... neonemocním a nemohu nakazit 

nikoho jiného.“ (15:01 hodin)

• Na dotaz novinářky MF Dnes, zda je potvrzeno studiemi, že po očkování není 

člověk infekční, znovu odpověděl: „Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak tu nemoc 

nedostanete .... tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného“ (15:17 hodin)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blatny-tvrdi-ze-ockovany-clovek-neni-infekcni-odbornici-s-nim-nesouhlasi-136211

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/blatny-tvrdi-ze-ockovany-clovek-neni-infekcni-odbornici-s-nim-nesouhlasi-136211


PRAVDA:
OČKOVANÝ   SE  NAKAZIT  MŮŽE

• Stačilo už tehdy v lednu se podívat na web SÚKLu do SPC vakcíny Comirnaty:

• Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na

druhou?

• Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není

doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být

přenašečem a šiřitelem viru.

https://web.archive.org/web/20210113131318/https://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne



PRAVDA:
OČKOVANÝ   SE  NAKAZIT  MŮŽE

• Ex post to přiznal i docent Bohuslav Svoboda:

„Že očkovaný může virus přenášet jsme věděli.  Vláda to ale nepouštěla ven.“

• A pokračoval dalším přiznáním:

„Od začátku se mělo říkat, že vytvořit komunitní ochranu je u tohoto viru prakticky 

nemožné a že účinek vakcinace bude klesat.“

https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-ale-nepoustela-ven-53815

https://cnn.iprima.cz/svoboda-ze-ockovany-muze-virus-prenaset-jsme-vedeli-vlada-to-ale-nepoustela-ven-53815


PRAVDA:
OČKOVANÝ   SE  NAKAZIT  MŮŽE

• Očkované osoby mohou šířit virus, vakcína není dostatečně účinná
https://smis-lab.cz/2021/10/18/ockovane-osoby-mohou-sirit-koronavirus-vakcina-neni-dostatecne-ucinna/

• Očkovaní mají vyšší virové nálože než neočkovaní
https://smis-lab.cz/2021/11/18/porovnani-virovych-nalozi-u-neockovanych-ockovanych-neockovanych-pri-reinfekci-ockovanych-pri-reinfekci/

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1933

• Roste počet nakažených očkovaných
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20

• Nejistá účinnost očkování – články Naila a Fentona (392 publikací, 15654 citací)
https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-

categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination

https://smis-lab.cz/2021/10/18/ockovane-osoby-mohou-sirit-koronavirus-vakcina-neni-dostatecne-ucinna/
https://smis-lab.cz/2021/11/18/porovnani-virovych-nalozi-u-neockovanych-ockovanych-neockovanych-pri-reinfekci-ockovanych-pri-reinfekci/
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1933
https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination


DEZINFORMACE  TŘETÍ
„TAKZVANÝ“ VAKCINAČNÍ PAS



TAKZVANÝ VAKCINAČNÍ  PAS

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/


PRAVDA:
TAKZVANÝ VAKCINAČNÍ  PAS SE STAL SKUTEČNOSTÍ

VERZE APRÍL 2021:

• „těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírány základní lidská práva a 

svobody.“

O „TAKZVANÉM VAKCINAČNÍM PASU“ ANI SLOVO – PROTOŽE UŽ EXISTUJE

https://web.archive.org/web/20210401105146/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

https://web.archive.org/web/20210401105146/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



DEZINFORMACE  ČTVRTÁ
IMUNITA PO OČKOVÁNÍ JE LEPŠÍ NEŽ PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI



IMUNITA PO OČKOVÁNÍ JE LEPŠÍ NEŽ PO 
PRODĚLÁNÍ NEMOCI

• Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců …

• Dá se předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po 

vlastním prodělání nemoci

https://web.archive.org/web/20210926024427/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

https://web.archive.org/web/20210926024427/https:/koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/


PRAVDA:
IMUNITA PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI JE LEPŠÍ

• UKÁZALO SE, ŽE IMUNITA PO OČKOVÁNÍ JE SLABŠÍ

• 146 studií prokazuje přirozenou imunitu po prodělání Covid-19

https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

• Klesající účinnost vakcíny – studie am. veteránů

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620#F1

• Dánská studie – pokles účinnosti do záporných hodnot

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620#F1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3


DEZINFORMACE  PÁTÁ
PŘEKROUCENÍ DEFINICE KOLEKTIVNÍ IMUNITY – LZE JÍ DOSÁHNOUT JEN 

OČKOVÁNÍM



KOLEKTIVNÍ IMUNITA

• K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 65-70% imunizace společnosti.

• Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním.

https://web.archive.org/web/20210926024427/https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

https://web.archive.org/web/20210926024427/https:/koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/


PRAVDA:
KOLEKTIVNÍ IMUNITY U COVIDU NELZE DOSÁHNOUT

• Zapomeňte na kolektivní imunitu, covid nezastaví (ředitel Oxford Vaccine Group)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolektivni-imunita-proti-variante-delta-nepomuze-varuje-odbornik-z-oxfordu-171822

• Nejde dosáhnout kolektivní imunity, i očkovaní jsou infekční (Prymula)

https://cnn.iprima.cz/prymula-nejde-dosahnout-kolektivni-imunity-i-ockovani-jsou-infekcni-33233

• Skupinové imunity proti covidu nejde dosáhnout (Drosten)

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3323996-skupinove-imunity-proti-covidu-nejde-dosahnout-tvrdi-virolog-ktery-objevil-sars-z

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolektivni-imunita-proti-variante-delta-nepomuze-varuje-odbornik-z-oxfordu-171822
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolektivni-imunita-proti-variante-delta-nepomuze-varuje-odbornik-z-oxfordu-171822
https://cnn.iprima.cz/prymula-nejde-dosahnout-kolektivni-imunity-i-ockovani-jsou-infekcni-33233
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3323996-skupinove-imunity-proti-covidu-nejde-dosahnout-tvrdi-virolog-ktery-objevil-sars-z


DEZINFORMACE  ŠESTÁ
OČKOVÁNÍ DĚTÍ NEPLÁNUJEME



OČKOVÁNÍ DĚTÍ NEPLÁNUJEME

• Ministerstvo zdravotnictví zatím nepočítá s tím, že by umožnilo očkování dětem mladším 

12 let. Novinářům v Ostravě to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

https://denikn.cz/minuta/701054/

https://denikn.cz/minuta/701054/


PRAVDA:
OČKOVÁNÍ DĚTÍ PLÁNOVALI

• Česko se připravuje na očkování dětí 5-11 let. Objednalo 700 tisíc vakcín proti covidu
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/690845/cesko-se-pripravuje-na-ockovani-deti-5-11-let-objednalo-700-tisic-vakcin-proti-covidu.html

• ZAJÍMAVÁ JE ČASOVÁ SOUSLEDNOST:  NEBUDEME OČKOVAT DĚTI:  9.ZÁŘÍ 2021
BUDEME OČKOVAT DĚTI:     22. ZÁŘÍ 2021

• INTERVAL MEZI DEZINFORMACÍ A PRAVDOU ZKRÁCEN NA REKORDNÍCH 13 DNÍ. BRAVO !

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/690845/cesko-se-pripravuje-na-ockovani-deti-5-11-let-objednalo-700-tisic-vakcin-proti-covidu.html


DEZINFORMACE  SEDMÁ
TENTOKRÁT ÚZISOVSKÁ MATEMATICKÁ



TĚŽKÝCH PRŮBĚHŮ U NEOČKOVANÝCH JE V
DOBĚ 1.7.-11.9. TŘIKRÁT VÍC NEŽ U OČKOVANÝCH

• Dole:

• Neočkovaní   0,6%

• Plně očkovaní 0,2%

• Z čeho to počítal ?



TĚŽKÝCH PRŮBĚHŮ U NEOČKOVANÝCH JE V
DOBĚ 1.7.-11.9. TŘIKRÁT VÍC NEŽ U OČKOVANÝCH

• Když se použije správný

jmenovatel zlomku:

• Neočkovaní   0,8%

• Plně očkovaní 1,3%



DEZINFORMACE  OSMÁ
VŠECHNY VAKCÍNY JSOU STEJNÉ KVALITY



U VŠECH VAKCÍN JE ZARUČENA JEJICH ÚČINNOST,
BEZPEČNOST A JAKOST

• Všechny vakcíny jsou stejně účinné a stejně bezpečné, říká MZd

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/


PRAVDA:
JSOU ROZDÍLY MEZI  VAKCÍNAMI

• Astra Zeneca (Vaxzevria) a Johnson&Johnson (Janssen) mají pro osoby do 60 let

podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv VYŠŠÍ RIZIKO NEŽ PŘÍNOS !!

https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-4-2021 (str.6)

• Moderna (Spikewx) a Pfizer-BioNTech (Comirnaty) – výskyt myokarditid a perikarditid

V současné době nejsou dostupné údaje, které by pomohly k doporučení, jak přistoupit k  

druhé dávce vakcíny u osoby, která měla myokarditidu/perikarditidu po první dávce. Není 

zatím známo, zda v takovém případě mohou po druhé dávce nastat ještě závažnější potíže. 

https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-3-2021 (str.3)

https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-4-2021
https://www.sukl.cz/sukl/informacni-zpravodaj-nezadouci-ucinky-leciv-3-2021


PRAVDA:
KAŽDÁ Z VAKCÍN JE PONĚKUD JINÁ

Moderna (Spikewax) a Pfizer-BioNTech (Comirnaty) – výskyt myokarditid a perikarditid

Skandinávské země již před časem proto pozastavily Modernu

Německo a Francie pozastavily Modernu

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/

https://www.visir.is/g/20212167101d/stodva-notkun-boluefnis-moderna-her-a-landi-i-ljosi-nyrra-gagna

https://www.cnbc.com/2021/10/08/nordic-countries-are-restricting-the-use-of-modernas-covid-vaccine.html

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/11/10/germany-france-restrict-modernas-covid-vaccine-for-under-30s-over-rare-heart-risk-

despite-surging-cases/

Japonsko varuje před myokarditidami
https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/
https://www.visir.is/g/20212167101d/stodva-notkun-boluefnis-moderna-her-a-landi-i-ljosi-nyrra-gagna
https://www.cnbc.com/2021/10/08/nordic-countries-are-restricting-the-use-of-modernas-covid-vaccine.html
https://www.forbes.com/sites/roberthart/2021/11/10/germany-france-restrict-modernas-covid-vaccine-for-under-30s-over-rare-heart-risk-despite-surging-cases/
https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent


DEZINFORMACE  DEVÁTÁ
DOBROVOLNOST OČKOVÁNÍ

(POZNÁMKA EX POST: NAŠTĚSTÍ SE DNE 19 .LEDNA TEZE O DOBROVOLNOSTI 

OČKOVÁNÍ VRÁTILA ZPĚT DO PRAVDIVÝCH INFORMACÍ – DOUFEJME)



DOBROVOLNOST OČKOVÁNÍ

• 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


PRAVDA:
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


DOBROVOLNOST OČKOVÁNÍ ???

• Diskriminace studentů

• Změní fakulty postoj?

• Nebo budou očkování

dál vynucovat? Uvidíme.

• https://www.lf1.cuni.cz/stanovisko-1-lf-uk-k-povinnosti-ockovani-proti-covidu-19-u-vybranych-skupin

https://www.lf1.cuni.cz/stanovisko-1-lf-uk-k-povinnosti-ockovani-proti-covidu-19-u-vybranych-skupin


POUČNÉ VIDEO  (CCA 5 A PŮL MINUTY)

• Kdo jste neviděli, doporučuji shlédnout.

• Sestřih – nejprve jak nám lhali, a pak jak šli s pravdou ven a ani se nezačervenali:

https://nastub.cz/w/kNyw2GMMnp2tifJ2d6Jkbt

https://nastub.cz/w/kNyw2GMMnp2tifJ2d6Jkbt


DEZINFORMACE  DESÁTÁ
TEČKA



TEČKA ZA KORONAVIREM

• Kolik bude teček?



KOLIK BUDE TEČEK?

• Nejprve byly vakcíny dvoudávkové (jedna dokonce jednodávková)

• Pak se ukázalo, že nefungují a začala třetí tečka:

• Bill Gates doporučuje třetí dávku
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-variants-third-shot-bill-gates/

• Třetí posilovací dávka je super – říká ředitel Pfizeru Bourla
https://www.nbcnews.com/health/health-news/third-pfizer-dose-covid-19-vaccine-maker-studying-booster-shots-n1258775

• Experti nedoporučili třetí dávku – ředitelka CDC (Walensky) je přehlasovala
https://www.nytimes.com/2021/09/24/world/covid-boosters-vaccine-cdc-director.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes

https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-variants-third-shot-bill-gates/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/third-pfizer-dose-covid-19-vaccine-maker-studying-booster-shots-n1258775
https://www.nytimes.com/2021/09/24/world/covid-boosters-vaccine-cdc-director.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes


JE ZAJÍMAVÉ, ŽE BYLI I VÝZNAMNÍ ODPŮRCI TŘETÍCH TEČEK
(ALE BYLO JIM TO HOUBY PLATNÉ)

• FDA proti plošné třetí dávce
https://thehill.com/policy/healthcare/572793-fda-panel-votes-against-covid-19-booster-recommendation

• WHO nedoporučuje přeočkování
https://www.cnbc.com/2021/07/28/who-doesnt-recommend-covid-booster-doses-right-now-citing-lack-of-data.html

https://echo24.cz/a/SfsrT/plne-ockovani-lide-treti-davku-nepotrebuji-rekl-sef-who-vakciny-chce-dat-chudym-zemim

• LANCET – třetí dávka nemá opodstatnění
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673621020468.pdf

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-8/fulltext

• Třetí dávky prodlužují pandemii
https://eurozpravy.cz/zahranicni/who-tvrdi-ze-treti-davky-pro-vsechny-v-bohatych-zemich-prodluzuji-

pandemii.a2523112/?fbclid=IwAR3Hm-f--f1wLV9hf3J5_0Ebc_NO5WVH6xxUUzSr1dLXs0mbegIsdXsYRDA

https://thehill.com/policy/healthcare/572793-fda-panel-votes-against-covid-19-booster-recommendation
https://www.cnbc.com/2021/07/28/who-doesnt-recommend-covid-booster-doses-right-now-citing-lack-of-data.html
https://echo24.cz/a/SfsrT/plne-ockovani-lide-treti-davku-nepotrebuji-rekl-sef-who-vakciny-chce-dat-chudym-zemim
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673621020468.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-8/fulltext
https://eurozpravy.cz/zahranicni/who-tvrdi-ze-treti-davky-pro-vsechny-v-bohatych-zemich-prodluzuji-pandemii.a2523112/?fbclid=IwAR3Hm-f--f1wLV9hf3J5_0Ebc_NO5WVH6xxUUzSr1dLXs0mbegIsdXsYRDA


WHO I EMA PROTI DALŠÍM TEČKÁM

• WHO i EMA proti opakovaným boosterům
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/who-vakciny-ucinnost-omikron-kritika-covid-treti-posilovaci-davka.A220112_091416_domaci_remy

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-drug-regulator-says-more-data-needed-impact-omicron-vaccines-2022-01-11

• Dokonce i profesor „Micík“ říká, že očkovaní budou inkubátorem mutací
https://cnn.iprima.cz/dnesni-vakciny-nebrani-infekci-ockovani-jsou-inkubatory-zlych-mutaci-tvrdi-flegr-32915

• Další odborníci kritizují i třetí dávku pro zdravé a mladé lidi (Thon,Hostomský,Petráš)
https://echo24.cz/a/iBkZS/experti-treti-davka-pro-zdrave-ve-strednim-a-mladem-veku-nema-smysl

• Ředitel Oxford Vaccine Group – nelze všechny očkovat co 4 až 6 měsíců 
https://edition.cnn.com/2022/01/04/health/andrew-pollard-booster-vaccines-feasibility-intl/index.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/who-vakciny-ucinnost-omikron-kritika-covid-treti-posilovaci-davka.A220112_091416_domaci_remy
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-drug-regulator-says-more-data-needed-impact-omicron-vaccines-2022-01-11
https://cnn.iprima.cz/dnesni-vakciny-nebrani-infekci-ockovani-jsou-inkubatory-zlych-mutaci-tvrdi-flegr-32915
https://echo24.cz/a/iBkZS/experti-treti-davka-pro-zdrave-ve-strednim-a-mladem-veku-nema-smysl
https://edition.cnn.com/2022/01/04/health/andrew-pollard-booster-vaccines-feasibility-intl/index.html


PRAVDA:
VE SVĚTĚ:  HRR DO DALŠÍCH TEČEK!

• STIKO – třetí dávka ano
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/stiko-boostern-101.html

• Izrael – čtvrtá dávka (pravděpodobně též Dánsko, Chile)
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/izrael-se-pripravuje-na-ctvrtou-davku-

40371232#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=hqVWZpoadsQ-

202109061626&dop_id=40371232&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

• Turecko – pátá dávka (po dvou čínských další tři jako jinde ve světě)
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/turecko-podava-uz-patou-davku-jen-vybranym-

40382729#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_id=40382729&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medi

um=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz



JAK TO BUDE U NÁS ?
CO ŘÍKÁ BIG PHARMA + JEJICH NOHSLEDI ?

• Švédský profesor doporučuje 5 dávek
https://www.naturalnews.com/2021-08-08-swedish-professor-people-need-five-doses-immunity.html

• Český virolog doporučuje očkovat opakovaně
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-libor-grubhoffer-akademie-ved-

preockovani.A210208_143807_domaci_chtl?zdroj=vybava_recombee

• Ředitel Moderny chce očkovat (jak jinak) pořád
https://summit.news/2021/09/23/ceo-of-moderna-says-even-young-will-need-to-take-vaccine-booster-shots-indefinitely/

• Ředitel Pfizeru chce očkovat (jak jinak) každý rok 
https://www.cnbc.com/2021/09/26/pfizer-ceo-albert-bourla-said-we-may-need-annual-covid-shots.html

https://www.naturalnews.com/2021-08-08-swedish-professor-people-need-five-doses-immunity.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-v-cesku-libor-grubhoffer-akademie-ved-preockovani.A210208_143807_domaci_chtl?zdroj=vybava_recombee
https://summit.news/2021/09/23/ceo-of-moderna-says-even-young-will-need-to-take-vaccine-booster-shots-indefinitely/
https://www.cnbc.com/2021/09/26/pfizer-ceo-albert-bourla-said-we-may-need-annual-covid-shots.html


JAK TO BUDE U NÁS ?
CO ŘÍKÁ BIG PHARMA + JEJICH NOHSLEDI ?

• Český ministr (Válek) chce očkovat každý rok jako u chřipky
https://echo24.cz/a/inLZY/valek-chysta-pravidelne-ockovani-proti-covidu-ma-fungovat-jako-u-

chripky#utm_content=freshnews&utm_term=V%C3%A1lek%20ch%C5%99ipka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

• Bodejť by ne – ČR platí za vakcíny za 900 mil. Kč měsíčně !
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/004schuz/s004017.htm?fbclid=IwAR3sIuHoqvKNs4EdHYiwSDYX03oUo-Gn2BSlReGLeb6xIz_WwrofPr3-

mvY

• Bodejť by ne – už na začátku měla ČR objednáno 23 milionů vakcín !
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vse-o-ockovani-objednano-je-23-milionu-davek-velke-dodavky-d/r~c179078aa81b11eb99faac1f6b220ee8/

• Nová zpráva – Izrael zjistil, že čtvrtá dávka proti omikronu neúčinkuje – co s tím udělají naši 

„experti“ ?  (zpráva ze 17. ledna 2022)
https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-692791

https://echo24.cz/a/inLZY/valek-chysta-pravidelne-ockovani-proti-covidu-ma-fungovat-jako-u-chripky#utm_content=freshnews&utm_term=V%C3%A1lek%20ch%C5%99ipka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
https://www.psp.cz/eknih/2021ps/stenprot/004schuz/s004017.htm?fbclid=IwAR3sIuHoqvKNs4EdHYiwSDYX03oUo-Gn2BSlReGLeb6xIz_WwrofPr3-mvY
https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-692791


… A POHÁDKY JE KONEC

• Po dokončení prezentace jsem zjistil, že původní stránka z „dezinformacemi“ 

z dílny Semantic Vision zmizela a po kliknutí na menu „dezinformace a hoaxy“ jste 

přesměrováni na zcela jiný portál. 

• Původní verze „dezinformace a lži o Covid-19“ – byla ještě 18. ledna v noci

https://web.archive.org/web/20220118170346/https://koronavirus.mzcr.cz/

• Nová verze „dezinformace a hoaxy“ se objevila 19. ledna v 03:51 hodin ráno

(jakoby tušili, že 19. ledna o nich budu dělat přednášku ☺)

https://web.archive.org/web/20220119035138/https://koronavirus.mzcr.cz/

https://web.archive.org/web/20220118170346/https:/koronavirus.mzcr.cz/
https://web.archive.org/web/20220119035138/https:/koronavirus.mzcr.cz/


DĚKUJI ZA POZORNOST
A BUDU POKRAČOVAT


