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NEJSEM NEZODPOVĚDNÝ, NAOPAK VĚTŠINA OPATŘENÍ NEMÁ 
VĚDECKÝ ZÁKLAD A ŠKODÍ. VLÁDA ZŘEJMĚ JEDNÁ V ZÁJMU 
VÝROBCŮ „VAKCÍN“ A CHCE NÁS JEN POSTAVIT PROTI SOBĚ
Je lepší jít správně sám, než kráčet s davem, který jde prokazatelně špatným směrem.

Z rozsudku mi vyplývá, že MZČR je až skandálně nezodpovědné. Omezuje základní lidská práva na základě opatření, ke 
kterým nemá dostatek vědeckých důkazů. Hazarduje se zdravím občanů na základě jednostranně vybraných, nepřímých, 
často pouze teoretických poznatků. - Zřejmě jde o omezení života, a následnou „vakcinaci“ jakožto cestu z omezení..
2. Časopis REFLEX: „nezákonná proticovidová opatření vznikají na MZČR na politickou objednávku“ 

3. Duben 2021: Vyčerpávající - nejnovější metaanalýza 44 převážně experimentálních studií a 65 
věcných publikací: nošení masky, která zakrývá ústa a nos, se při každodenním používání neobejde 
bez nežádoucích vedlejších účinků a bez potenciálních rizik v mnoha oblastech zdraví 
(ČT24: „metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti, než jednotlivé studie“)

5. 15.2.2021- ECDC - (EU úřad pro kontrolu nemocí): důkazy o pozitiv. vlivu roušek jsou nedostačující
6. random. kontrol. studie s COV19 – DANMASK: rozdíl mezi skupinami s roušk./bez byl bezvýznamný
7. 20.11.2020 - celosvětově respektovaná databáze CHOCHRANE: výsledky randomizovaných studií 
neprokázaly jasné snížení respirační virové infekce při použití lékařských roušek během sezónní chřipky, a 
nebyly zjištěny žádné jasné rozdíly mezi použitím lékařských roušek ve srovnání s respirátory N95/FFP2 u 
zdrav. pracovníků při použití v běžné péči ke snížení respirační virové infekce
8. SÚKL SCHVÁLIL POUZE 2 MODELY FFP2, zbylé stovky neprošly schválením, nevíme, co dýcháme

MNOHÁ VĚDA DOKAZUJE, ŽE ÚČINNOST RES/ROUŠ NEBYLA POTVRZENA

1. NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD „shodil“ již několikrát mnoho nařízení, včetně toho o respirátorech, i 
jako vědecky nedostatečně podložené, tedy nezákonné. Správní řízení, kvůli porušení nařízení skon-
čila bez pokut. Hygiena rozhodla, že na základě nezákonných nařízení nelze kohokoliv pokutovat.

Veškeré info na:
CESKOPROBUDSE.CZ

Úryvek z rozsudku NSS

4. MZČR dlouhou dobu jako jeden z hlavních vědeckých argumentů předkládalo studii, kde se mimo 
jiné píše: V Norsku se odhadovalo, že 200tis. lidí by muselo nosit obličej. masky, aby se zabránilo 
jedné nové infekci týdně. Z populačního hlediska lze tvrdit, že nošení obličej. masky by nestálo za finanční 
náklady veřejnosti ani nepřevážilo případné škody

9. Univerzita v Edinburghu v UK v roce 2012: „Objevily se obavy, 
že nové druhy nanovláken vyráběných v nanotech. průmyslu mohou 
představovat riziko, protože mají podobný tvar jako AZBEST.”
10. Dle časopisu Dtest je naprostá většina běžně používaných 
respirátorů závadný/nebezpečný výrobek
11. Rozsudek Výmarského soudu ze dne 8. 4. 2021:  závěry tří 
profesorů z oblasti zdravotnictví (Prof. Dr. med Ines Kappsteinová, 
psycholog Prof. Dr. Christof Kuhbandner a bioložka Prof. Dr. rer. biol. 
hum. Ulrike Kämmererová), kteří jednomyslně dospěli k následujícímu: 
- přenos viru aerosolem je pouze laboratorní teorie, jež nebyla v praxi 
nikdy a nikým prokázána                             
 - pravděpodobnost nákazy od asymptomatické osoby je pouze 
minimální (0,7%)

 Návštěva              
 prezidenta v         
 nemocnici bez      
 jakékoliv ochrany

Kdepak, ten smrtelně nebezpečný 
virus útočí jen na zdravé děti..a na 
velmi nemocného, hospitalizovaného, 
navíc takto důležitého člověka nejde...



Země EU s přísnými opatřeními dopadli daleko hůře, než ty 
liberálnější, což by mělo sloužit jako finální rozsudek nad R+R.

- Ve vládním nařízení se dokonce ani nikde nespecifikuje, jak, nebo že musíte mít ochranný p. vůbec 
nasazen. (!) Osoba, která se v prostorách pohybuje s takovým prostředkem (tedy má ho při sobě), nejedná 
v rozporu s mimořádným opatřením. (zodpovědnost tedy případně půjde na toho, kdo to přímo vymáhá, a 
nepůjde za tvůrcem nařízení, který se takto chytře vymaňuje z právní odpovědnosti, jelikož v tom „umí chodit“)
- LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Hlava první, Článku 2, bodu (3): "Každý může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." - nařízení není zákon.
- Krizový zákon č.240/2000sb., § 31, odstavec 4): „(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická 
osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou 
povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.“
- § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí: (1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národ-
nostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím 
svobody na pět až dvanáct let. (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným tres-tem bude 
pachatel potrestán, a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, 
nebo b) vystaví-li takovým činem skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. - jsou li omezováni 
pouze „neočkovaní“, a ostatní mohou s klidem roznášet infekci, je to naprosto nesmyslná segregace.
- § 328 Přisvojování pravomoci úřadu: "Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní 
správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být 
vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." - zdrav. dokumenty má právo vidět pouze váš 
lékař/soudce/osoba blízká. 
- Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. § 6: ….nemá právo odmítnout obsloužit, když neprokážete 
bezinfekčnost, nemáte respirátor, jinak se dopouští diskriminace. Pokuta až 3 mil. Kč. (!)
- ÚSTAVNÍ SOUD ROZHODL: Informace o očkování proti covid-19 je důvěrná – „Tato infor- 
mace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění 
způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na 
každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.“
- Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.: § 171 Omezování osobní svobody.  § 175-Vydírání: (1) Kdo
 jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul 
nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo fin. Trestem. 
Nebo § 177 – Útisk.

Odborné 
stanovisko k
problematice
COVID-19

12. Prof. MUDr.Jaroslav Michálek,PhD:
"R/R jsou největším zdrojem kontaminace 
nás samotných. Ve vydechovaném vzdu-
chu totiž vydechujeme miliony virů a bakte-
rií, kterých se naše chytré tělo potřebuje 
zbavit. Většina z nich se však zachytí v 
mikroskopické síti, kterou naše rouška 
představuje, a hned dalším nádechem vde-
chujeme velké množství těchto  nežádou-
cích mikroorganizmů zpět. Existuje několik 
vědeckých studií z posledních 10 let, které 
definují přesně, o jaké patogeny se jedná. 
Jsou to nejčastěji adenoviry, viry chřipky a 
parachřipky, resp. syncitiální viry, z bakterií 
potom streptokoky, stafylokoky a Gram-
negativní bakterie. Máme-li R/R na obličeji 
několik hodin denně, zákonitě pak dojde k 
oslabování našeho imunitního systému“

Myslíte si, že si dáte pár injekcí a všechno skončí? ...skončí to, až řekneme „NE“

ZODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDUJÍCÍ TRESTNÉ ČINY PONESETE SAMI, JAK SE JIŽ 
MNOHOKRÁT UKÁZALO. NEBO SI MYSLÍTE, ŽE SE ZA VÁS POSTAVÍ NADŘÍZENÝ

ROZHODNUTÍ 
ÚSTAVNÍHO 
SOUDUDALŠÍ DŮLEŽITÉ INFO:

Nejsou 
důkazy, 
že virus 
existuje

Ústava hl. 2, čl. 23 - občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokra-
tický řád lidských práv a zákl. svobod založených listinou, jestliže činnost ústav. orgánů.. jsou znemožněny

(Pořizujte záznam pro případné další řízení, je to zákonné)

Jak se 
chovat
při 
kontrole

pandemie je 
dobře 
připravený 
podvod

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-402
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-402
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-1-paragraf-402
https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-171/
https://www.kurzy.cz/zakony/40-2009-trestni-zakonik/paragraf-175/

