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V  současné době neexistuje dostatek přesvědčivých lékařských a  vědec-
kých důkazů pro taková drakonická a segregační opatření vůči našim dětem, 
kterých jsme již 18 měsíců nedobrovolnými svědky. Rovněž v současné době 
neexistují přesvědčivé právní důvody, které by opravňovaly učitele a ředi-
tele našich škol takovým nelidským způsobem poškozovat (až týrat) naše 
děti. Je docela možné, že si naši pedagogové ani neuvědomují, že se s tako-
vou lehkostí dopouští vůči našim dětem, ale i nám jejich rodičům, přestupků, 
ba i trestných činů. 

Učitelé ve veřejných školách všech stupňů, kteří jsou placení z peněz nás 
daňových Volů, mají ta naše děcka především učit, a taky trochu vychovávat, 
nikoliv z nich dělat „malé laboranty“, popř. je segregovat podle covidového 
testovacího či očkovacího klíče.

1. Testování - zdravé děti se netestují

Laboratorní test, jedno jestli PCR či antigenní metoda, nebo úplně jiný test, 
vůbec nic nevypovídá o  tom, zda je člověk nakažený, nakažlivý nebo 
nemocný. Bez dalších laboratorních testů, bez dalších pomocných vyšetřo-
vacích metod a zejména bez pečlivého klinického vyšetření zkušeným léka-
řem, je výpovědní hodnota laboratorního testu nulová. Naprostá většina 
pozitivně testovaných osob nemá žádné, nebo jen mírné obtíže. 

„Závody“ v testování zdravých lidí postrádají jakékoliv medicínské zdůvod-
nění. Jsou pouze účinným nástrojem k šíření strachu a zvýšení tlaku na vše-
obecnou vakcinaci. A rovněž se jedná o upevňovací vzkaz všem Otrokům.

Plošné testování je medicínská pitomost. Plošným testováním, nejen 
školáků, ale i  zaměstnanců, vyhodili ministři zdravotnictví (Vojtěch, Pry-
mula, Blatný, Arenberger a opět ten Vojtěch) desítky miliard korun českých 
do  kanálu. V  praxi se jednoznačně ukázalo, že zachycených případů (často 
jenom pozitivita v daném testu u naprosto zdravých osob) bylo minimum – 
nula, nula, nic procenta. Toto plošné testování mělo význam jen pro kapsy 
výrobců a  prodejců testů. Ministři zdravotnictví tak působili jako státem 
placení obchodní agenti.

Je třeba zdůraznit, že ministerstvem zdravotnictví nařízené plošné testování 
zdravých lidí, jak ve firmách, tak ve školách, stojí nás daňové Voly každý měsíc 
cca 2 miliardy korun českých. Každý měsíc. Přitom údajně nejsou ve státním 
rozpočtu peníze na stavbu nových nemocnic, nových knihoven, nových škol, 
nových veřejných budov, nových silnic, nových koncertních hal, nových spor-
tovišť atd. A bude za tento prokazatelný šlendrián aspoň někdo hnán k odpo-
vědnosti? 

2. Očkování - zdravé děti se neočkují

Vakcíny proti nové nemoci Covid-19 jsou evropskou lékovou agenturou 
(EMA) schváleny jenom podmíněně, o čemž se téměř veřejně nehovoří. 
Obdržely totiž od  EMA tzv. bezpečnostní výjimku (conditional marketing 
authorisation). Co to znamená? Po dobu platnosti této bezpečnostní výjimky 
nejsou tyto experimentální vakcíny pokládány EMA za natolik nebezpečné, 
aby nemohly být aplikovány lidem. Tato bezpečnostní výjimka ve  skuteč-
nosti znamená jenom to, že v důsledku prý „vysoce závažné epidemiologické 
situace“ EMA usoudila, že pravděpodobné vedlejší nežádoucí účinky těchto 
experimentálních vakcín jsou pro občany EU tak nějak akceptabilní. Neboli 
že „ztráty“ jsou povoleny. Avšak dosud nebylo ukončeno klinické testo-
vání ani jediné takovéto tak rychle vyvinuté vakcíny. První výsledky ukon-
čeného klinického testování (tzv. III. fáze klinického pokusu) se očekávají 
teprve koncem roku 2023, resp. až v průběhu roku 2024. Za případné nežá-
doucí účinky těchto experimentálních vakcín nikdo neručí. Ani výrobci. 
Ani vlády. Ani lékaři. Prostě nikdo. Jak je to možné? Čert je vždycky ukryt 
v  detailu. Všichni účastníci tohoto velkoplošného vakcinačního klinického 

pokusu totiž dobrovolně podepsali tzv. informovaný souhlas, čímž dali 
jasně právně najevo, že se stávají, dobrovolně a informovaně, a mnohdy též 
s  neskrývaným nadšením, účastníky klinického pokusu se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. Pokud si kdokoliv nechá píchnout experimentální roz-
tok, tak může očekávat pouze experimentální výsledky.

Podle právního oddělení českého ministerstva zdravotnictví a  rovněž 
právní kanceláře České lékařské komory je očkování proti Covid-19 v  naší 
zemi výlučně dobrovolné. Očkovaný nesmí být zvýhodněný. Neočkovaný 
nesmí být znevýhodněný. Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk proti 
nemoci Covid-19 očkovaný. Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani 
závodní lékař (institut lékařského tajemství). Což platí v plném rozsahu rov-
něž pro školáky a jejich dětské lékaře.

Navíc očkovat zdravé děti, na  rozdíl od často vážně nemocných pacientů 
z  tzv. rizikových skupin, z  medicínského hlediska netřeba. Jejich imunita 
(obranyschopnost) je dostatečná, aby se s  touto novou infekcí (nikoliv 
hnedka nemocí), pokud se s ní setkají, správně a včas vyrovnala bez jakých-
koliv potíží či komplikací. Jedinou výjimku mohou snad představovat vážně 
nemocné děti, které ale tvoří právě jednu z těch rizikových skupin, o které je 
třeba se řádně a včas postarat v rámci rozumných protiepidemických opat-
ření, tj. cíleně.

Očkování proti této nové nemoci je a musí zůstat dobrovolné. V demo-
kracii není přípustné, aby vláda, a na ně navázané byznysové skupiny, vynu-
covala očkování tím, že pro řadu běžných činností neočkované omezuje 
a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých lidí. Je pozoruhodné, že vůči 
žádné jiné infekční nemoci (a že jsou jich stovky) ministři zdravotnictví takto 
nepostupují. Je zřejmé, že se ve  skutečnosti jedná o  podivuhodnou pod-
poru podávání těchto vakcín v  rámci vládní covidistické ideologie, které 
stát ve velkém množství již nakoupil a o které lidé nemají z pochopitelných 
důvodů zájem. Covidismus a Vakcionářství jsou pro určité skupiny ve zdra-
votnictví, farmacii a byznysu zdrojem obrovských zisků. 

3. Rouškování – zdravé děti roušky nenosí

Z  medicínského hlediska není plošné nošení roušek, či respirátorů, udrži-
telné. Ani venku, ani uvnitř. Existuje pouze několik málo konkrétních čin-
ností, většinou ve zdravotnictví či v sociálních službách, kde má správné pou-
žívání osobních ochranných pomůcek, včetně ochrany dýchacích cest, svůj 
medicínský smysl. Jinak se jedná nepochybně o  symbol strachu a  poní-
žení, který ovšem většina z nás Občanů tak nějak lehkomyslně schvaluje 
či rezignovaně toleruje. Apelujeme na všechny rodiče a děti – sundejte ty 
hadry z obličejů a už si je nikdy nenasazujte!

Vláda je odpovědná ze svých činů svým voličům, tj. nám občanům. Nikoliv 
naopak. Žijeme v demokracii, nikoliv v autokracii. Aspoň zatím. Naše vláda 
se dlouhé měsíce opírá o hysterické odborníky, kteří sledují jen své vlastní, 
většinou špinavé, kšefty. A tak záleží jen na nás občanech, abychom ty hadry 
konečně odhodili a odmítli s takovou vládou, a jejich Kolaboranty (byznyso-
vými, politickými i  novinářskými), konečně tu jejich hru na  pandemii hrát. 
Udělejme tečku za pandemickými hrami. Včera bylo pozdě. 

Opakovaně selhal nejen stát, ale i právo. Přitom Nejvyšší správní soud ČR 
povinnost nosit roušky několikráte zrušil, stejně jako další desítky vládních 
nařízení, která shledal nezákonnými. Pokud tedy nefunguje stát a právo, 
nezbývá než dát průchod naší občanské neposlušnosti. A ONI to vědí – ti 
politici, všelijací experti, obchodníci všeho druhu, stejně jako mnozí novináři, 
kteří tak rádi pomáhají udržovat onu „pandemii šílenství a  strachu“. Moc 
máme MY – ne ONI – a ujišťujeme vás, že ONI se toho bojí. Vyzýváme proto 
všechny rodiče, kteří ve své většině na jaře t.r. selhali a nedokázali své děti 
ochránit před ničením jejich zdraví, buzerací či segregací, aby nyní na podzim 
složili reparát a toto již nikdy nedopustili. Dokážeme to v dostatečné míře?


