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Připravuje a vydává neformální volné sdružení fyzických osob © Anonyhouse,
které spojuje zájem o problematiku kuriozit v oblasti očkování a jeho odborného i politického odůvodnění.  
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    Duch Edwarda Jennera
Zástupci antivaxu vyvolali v rámci seance ducha Edwarda 
Jennera. Jenner, který nevystudoval lékařskou fakultu a titul 
si pouze zakoupil, se prostřednictvím média veřejně omluvil. 
Omluvil se za to, že nebyl vakcinologem, epidemiologem ani 
pediatrem, a přesto si dovolil se naprosto laicky vrtat 
v problematice očkování. Jenner uznal, že se měl v životě 
věnovat jen tomu, co skutečně vystudoval. Svou omluvu 
duch Edwarda Jennera adresoval členům České 
vakcinologické společnosti (ČVS). Současně je vyzval, aby  
se také oni veřejně omluvili. 
Vakcinologie dosud není žádnou 
lékařskou specializací a neskládají 
se z ní žádné atestační zkoušky. 
Vakcinologem se tak stává ten, 
kdo se za něj zkrátka prohlásí. 
Edward Jenner však současně 
sdělil, že na omluvě podané tady
a teď netrvá. Postačí mu, pokud 
se členové ČVS omluví až jako 
duchové.

    Očkovací kalendář vymysleli vikingové
Přestože není zcela jisté, kdo první objevil očkování, když 
stopy vedou až do staré Číny a Egypta, je jisté, že očkovací 
kalendář jako první vynalezli vikingové. Jednalo se 
o reciproční očkovací kalendář 1+1. Kalendář se dočkal 
dokonce i své filmové adaptace v pohádce Astrid 
Lindgrenové: Ronja - dcera loupežníka.  

    Zdraví 2020: Očkování zrušeno nebude
V akčním plánu č. 6 zvládání infekčních onemocnění
na období 2015-2020*) bude MZ ČR bránit aktivistům
ve zrušení očkování jako takového. Na str. 15 jsou odhaleny 
útočné úmysly tzv. „odmítačů”. Slovy MZ ČR chtějí tito 
„...nejprve zrušit povinné očkování a následně i očkování 
jako takové”. Na otázku, jakým způsobem lze zrušit 
očkování, pokud by toto bylo pouze dobrovolné, nám 
odpověděl zástupce Ústavu státu a práva AV ČR prof. Pavel 
Kverulda. „Pro zrušení očkování jako takového by museli 
odmítači prosadit zákon, kterým bude jakékoliv očkování 
výslovně zakázané.” Na otázku, zda takové obavy MZ ČR 
nejsou absurdní, doplnil, že určitě nejsou. Podle Kveruldy 
můžeme právě v oblasti očkovací legislativy dlouhodobě 
pozorovat, že v ČR je možná úplně každá hloupost.  

*) http://bit.ly/1UOXhFo

    Očkování proti tetanu je nezbytné
v MŠ i na táborech, tvrdí studenti UPOL
Mnozí odborníci si pokládají otázku, proč je nezbytné 
očkování proti tetanu pro účast dětí ve školkách a na dětských 
táborech. Tetanus přece není nakažlivé onemocnění.  
Nepřenáší se z člověka na člověka. Odpověď, kterou nikdy 
nedokázalo podat MZ ČR, nalezli až studenti LF Univerzity 
Palackého v Olomouci. Údajně již samotný pohled na dítě 
zmítající se v tetanické křeči může u dětí vyvolat takový 
psychický šok, že z toho samy dostanou křečový záchvat. 
Přestože školkou či dětským táborem se rozhodně nemůže 
šířit původce nemoci - clostridium tetani, může se jimi 
přesto šířit epidemie křečových záchvatů. Tento jev studenti 
nazvali epidemií svatého Víta.

    BIOVOMED zlikvidován, nebo ne?
Dne 1. září 2015 si nezávislá veřejnost oddechla, když byl 
zlikvidován spolek BIOVOMED. Jeho členy byli mj. prof. 
MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Roman 
Chlíbek, Ph.D., dcera Karolína Prymulová a dcera Andrea 
Chlíbková. Zvláštní profesorský „dceřinný spolek”
na podporu výzkumu a vývoje skutečně zlikvidován byl. Co 
však nebylo zlikvidováno, je společnost BIOVOMED, s.r.o., 
jehož jediným společníkem je K. Prymulová (studuje a žije 
na Floridě v USA) a prokuristou prof. R. Prymula. Za rok 
2014 byly dvěma zaměstnancům BIOVOMEDu vyplaceny 
odměny převyšující 3,5 mil. Kč (téměř 146 tis. Kč na měsíc 
a osobu). Zlikvidování se naštěstí vyhnulo 26-ti leté 
živnostnici zpracovávající odborné studie a posudky, která 
podniká mj. také ve výzkumu a vývoji - A. Chlíbkové.**) Co 
všechno mohou tito ještě v budoucnu zlikvidovat, se neví.  

**) Údaje zjištěny z obchodního a živnostenského rejstříku a zde 
vystavených dokumentů (účetní uzávěrky apod.)



Vaše vzkazy a  príspevky 

Vzkazy a příspěvky k umístění na tuto stranu zasílejte na adresu: anonyhouse@seznam.cz, a to ve 
formátech EPS, PNG, TIFF, JPEG, BMP (pokud možno v rozlišení 200 dpi). Nekomerční sdělení a 
propagace  neziskových projektů budou zařazeny zdarma. Z ostatních příspěvků bude vybíráno.              

Témata malířské soutěže MÝMA OČIMA určené dětem do 10ti let pro příští číslo obšťastníku 
KOČKODAN jsou: (1) Jak se očkuje slon nebo také (2) Vakcipes Fík.

Na tuto stránku budeme vybírat a umísťovat z příspěvků od čtenářů 
a sympatizantů obšťastníku KOČKODAN. Zaslat nám můžete cokoliv 
chcete. Uvítáme poutavou, nápaditou, roztomilou, vtipnou i jiným 
způsobem oslovující tvorbu. Podpoříme rádi také propagaci 
zajímavých projektů, organizací, webových stránek, a to i včetně 
reklamy hezkého zboží a milých zdravotně nezávadných služeb a 
nabídek. Tématické zaměření příspěvků k očkování, zdravotní péči a 
zdraví obecně je výhodou, ale není podmínkou. Zejména uvítáme:

kreslený humor
vtipné a milé fotografie
karikatury
obrázky od dětí
vtipné vzkazy (vhodně ilustrované)
vtipné návrhy mnohem výstižnějších log některých organizací
parodické zpracování reklam na vakcíny
vaše kuriózní zážitky z lékařských ambulancí (krátké texty)

Pro každé číslo bude vypsáno téma malířské soutěže MÝMA OČIMA 
pro děti do 10ti let (viz téma níže v zápatí této stránky). Nejhezčí 
příspěvky budou zveřejněny a oceněny také drobnými cenami. 
Věříme, že se do soutěže zapojí celé školky i další očkovacími 
represemi postižené dětské skupiny a rodiny. V případě zaslání 
soutěžního příspěvku poté nezapomeňte uvést jméno autora, věk a 
adresu. Do předmětu e-mailové zprávy uvěďtě „SOUTĚŽ”. Obrázky 
nám posílejte naskenované nebo i nafocené. (Také s horší kvalitou 
nafocení obrázku pouze na mobilní telefon si nějak poradíme.)

Každý vámi zaslaný příspěvek pro nás představuje také symbolický 
projev vaší osobní podpory dalšího vydávání neformálního 
obšťastníku KOČKODAN. Předem vám za všechny příspěvky a tuto 
formu aktivní tvůrčí podpory děkujeme. 



    První ročník olympiády v očkování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se 
rozhodlo vyhlásit první ročník olympiády v očkování 
pro děti základních škol. MŠMT se tím snaží ve spolupráci
s pojišťovnami a lobbisty*) vyvolat zájem dětí o očkování
a posilovat u nich důvěru v jeho účinnost a bezpečnost
v době, kdy z toho děti ještě nemohou mít rozum a jsou 
schopny uvěřit úplně všemu. Vědomostní část bude 
obsahovat teoretické otázky. Inovací jsou otázky se vztahem 
k obsahu reklamy vakcín v médiích. Všechny děti, které 
budou chtít být úspěšnými řešiteli olympiády, by podle 
MŠMT měly alespoň půl roku cíleně sledovat všechny 
audiovizuální a tištěné formy reklamy vakcín na našem trhu. 
Ve vědomostní části soutěže budou poté moci děti získat až 
20 bodů. Praktická část olympiády bude spočívat 
v samotném očkování zvířat a domácích mazlíčků. 
Naočkování bez výskytu nežádoucího účinku bude 
za maximálních 10 bodů. Naočkování mazlíčka s výskytem 
anafylaktického šoku, purpury, generalizovanými křečemi, 
encefalopatií nebo jiným zjevným poškozením centrálního 
nervového systému bude hodnoceno jen dvěma body. Nula 
bodů z praktické části dostanou pouze labilní citlivky, které 
své zvíře kvůli zdravotnímu riziku naočkovat odmítnou. 
Olympiáda bude mít také svou třetí psychologickou část. 
V ní může až 50 bodů získat ten, kdo přesvědčí toho, který 
v praktické části dostal pouze dva body, že to co právě viděl 
a zažil, v žádném případě s očkováním nesouvisí.

    Ve vakcínách bude ochuzený uran
Agentura Reuters přinesla šokující zprávu, že farmaceutické 
společnosti začínají používat ve vakcínách jako adjuvans 
ochuzený uran. Ten obsahuje pro děti údajně vhodně 
snížené množství  (0,23%) radioaktivního izotopu uranu 
U235. Odborníci České lékařské komory (ČLK) reagovali, že 
na této zprávě není vůbec nic šokujícího. Aby acelulární 
vakcíny, které obsahují zcela neškodné fragmenty virů
a bakterií, byly účinné, musí v nich být něco přiměřeně 
nebezpečného, co by vyprovokovalo dostatečnou reakci 
imunitního systému. Rtuť (thimerosal), soli hliníku a squalen 
plnily tuto úlohu ve vakcínách dosud velice dobře. Jejich 
objektivní nebezpečnost se však stala předmětem již příliš 
velké publicity.***) Ochuzený uran má v tomto smyslu hned 
dvě výhody. Zaprvé, není vlastně o nic moc nebezpečnější 
než třeba dosud běžně používané sloučeniny hliníku. 
A zadruhé, napadat a veřejně špinit ochuzený uran proti 
zájmům zbrojního průmyslu si dovolí jenom sebevrazi. ČLK 
s tímto rozšířila své výhrůžné stanovisko adresované všem 
lékařům již v roce 2013****) o tuto větu: „Každý lékař, který 
si dovolí zpochybňovat injekční aplikaci ochuzeného uranu, 
zejména do malých dětí, porušuje Etický kodex ČLK.“ 

*) http://bit.ly/1XpfEnK

    Soud zakázal vyprávět vtip
Městský soud v Brně vydal předběžné opatření, kterým 
zakázal veřejné vyprávění klasického vtipu. V tomto vtipu 
se předhánějí Slovák, Čech a Maďar, kdo má na svědomí 
více zbytečně naočkovaných dětí. Slovák se chlubí: „Vážení 
pánové, já mám profesora a ten má tak trochu prsty v tom, 
že u nás na Slovensku jsme protlačili jako povinné dokonce 
i očkování proti pneumokokům.“ Čech se chlubí: „To nic 
není. To já mám jednoho hygienika a ten má tak trochu prsty 
v tom, že u nás v Česku stále vyhazujeme všechny 
neočkované děti z mateřských školek, škol v přírodě 
a letních dětských táborů. Všichni rodiče se toho tak bojí, 
že naočkují třeba i nesmysly.“ Maďar se chlubí: „Kam se 
na mne hrabete. To já mám jednoho zaměstnavatele a ten 
má tak trochu prsty u vás ve všem.“ Soud vyhověl návrhu 
na vydání předběžného opatření, kterým se tento vtip zatím 
zakazuje vyprávět. Návrh předložil docent MUDr. Rastislav 
Maďar, Ph.D., MBA, šéflékař a odborný garant Center 
očkování a cestovní medicíny v ČR a SR, a člen dozorčí rady 
akciové společnosti Avenier, a.s.,**) člena holdingu Agel.

„Humor je tradičním nástrojem čechů. Češi jsou tradičním nástrojem někoho jiného.”
                                                                                                                  Ota V. Braniborský

    Hit-listy Interpol již nenalezl
Poté, co vyšlo v soudním procesu najevo, že farmaceutická 
společnost Merck měla tzv. hit-list lékařů, začal se touto 
problematikou zabývat také Interpol. Na hit-listu totiž byli 
uvedeni odborníci, kteří překáželi komerčním plánům 
společnosti Merck, a kteří upozorňovali na závažné 
nežádoucí účinky jejích léčiv. Tito odborníci byli poté 
explicitně určeni ke společenské likvidaci. Slovy manažera 
společnosti Merck: „Je potřeba je najít a zničit tam, kde 
žijí…“.*****) Interpol proto provedl cílenou razii
v trezorech  výrobců vakcín. Zkontrolovány byly společnosti 
Merck, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer 
a Merck Sharp & Dohme. Žádný další hit-list lékařů ale 
nalezen nebyl. U všech kontrolovaných společností byl 
nicméně objeven podezřelý blitz-list. Jeho význam je 
pro Interpol dosud záhadou. Kromě jmen lékařů obsahuje 
blitz-list také jména politiků a státních úředníků, názvy 
komisí, spolků, úřadů a dokonce i strategických objektů 
národní bezpečnosti. Pozoruhodné je, že všechny nalezené 
blitz-listy jsou podepsány jediným mužem. Podepsal je polní 
maršál Hrommel, velitel skupiny spojených farmaceutických 
armád Střed, čítajících 345 pěších a 67 tlakových divizí.

***) http://bit.ly/1S5lra0

**) http://daty.cz/o/3542406490733729371-rastislav-madar
**) http://www.rastislav-madar.estranky.cz/ ****) http://bit.ly/239Tztt

*****) http://bit.ly/1UP3Esd



    Vatikán reaguje
Neustále se množí stížnosti 
rodičů, ředitelů mateřských 
školek i samotných lékařů
na šikanózní praktiky úřednic 
krajských hygienických stanic. 
Příběhy o nátlacích na ředitele, 
aby vyhazovali již jednou 
přijaté děti a také příběhy
o nátlacích na samotné lékaře, 
aby vystavovali a vydávali 
úředníkům nové lékařské 
zprávy s tím, že dítě žádnou 
kontraindikaci k očkování 
nemá, již nejsou ojedinělé. 
Rodiče se obrátli s žádostí
o pomoc na mnohé organizace 
a instituce. Česká lékárnická
komora poslala solidárně dva kilogramy Diazepamu. 
Protiteroristická jednotka vyslala na ochranu občanů svá dvě 
elitní kooperující komanda. Ta však byla ko-komandy 
úřednic krajských hygienických stanic zneškodněna. Ministr 
pro lidská práva Jiří Dienstbier odjel řešit problém do Písku, 
aby nebylo možné říct, že tam strčil jenom hlavu. Nakonec 
reagoval na zoufalé prosby občanů ČR až Vatikán. Ten věc 
přezkoumal a rozhodl se vyslat svého odborníka. 

„V bitvě u Kresčaku poznal král Jan Lucemburský, jaké to je, být dvakrát očkovaný...”

    LLP žaluje o náhradu neškody
Zástupci Ligy lidských práv (LLP) oznámili na tiskové 
konferenci, že budou zastupovat první dítě v žalobě proti 
státu o náhradu neškody nezpůsobené očkováním. Na dotaz 
médií jestli má taková žaloba nějaký smysl, odpověděla 
právní zástupkyně LLP. Podle ní lze z dosavadní judikatury 
českých obecných a Ústavního soudu usuzovat na to, že 
při úrovni jejich právního uvažování má mnohem větší šanci 
uspět žaloba o náhradu neškody nezpůsobené očkováním, 
než žaloba o náhradu škody očkováním způsobené.

    Sisyfos: Septik v rukou skeptiků
Poté, co od Českého klubu skeptiků Sisyfos obdržely Bludný 
balvan za své knihy a články MUDr. Ludmila Eleková i prof. 
RNDr. Anna Strunecká, dočkal se Bludného balvanu také 
předseda České vakcinologické společnosti a ředitel 
královehradecké nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula.*) 
Obratem vznikly spekulace o tom, zda se klub Sisyfos 
nepokusil symbolicky sblížit znepřátelené strany provaxu 
a antivaxu. Z kruhů blízkých vedení klubu skeptiků jsme se 
však dozvěděli, že se nemá jednat o sblížení, ale o pokus 
o anihilaci. Anihilací provaxu a antivaxu by se údajně 
uvolnilo mnoho významných mocenských pozic a funkcí, 
které by mohli obsadit dosud neúspěšní, neuznávaní 
a vysmívaní členové klubu Sisyfos.

*) http://bit.ly/1sGhIeE

    SZÚ rozjíždí samofinancování
Státní zdravotní ústav ohlásil, že v roce 2016 progresivně 
přejde na samofinancování. Po obrovském celostátním 
úspěchu školní výukové hry Epidemie**) se vedení SZÚ 
rozhodlo navrhovat a prodávat další deskové i karetní hry. 
Po veleúspěšné Epidemii se tak můžeme brzy těšit na její 
pokračování nazvané Kolektivní mamonita, dále na tahovou 
strategii Píchej, sportovně laděný Hexatlon i hazardní hru 
Očko bere. Hitem letošních vánoc má však být podle 
ředitele SZÚ varianta známé a oblíbené hry - Domimino. 

    Babišova očkokačka
Ministr financí Andrej Babiš překvapil na zasedání Výboru 
ministrů Rady Evropy návrhem na obchodování vakcín
pouze v českých korunách. Oplátkou nabídl, že zaplaví trhy 
Visegrádské čtyřky geneticky modifikovanými potravinami. 
Navázání české koruny na vakcíny, jako na strategickou 
komoditu, sleduje invenci Henryho Kissingera. Ten vyjednal 
s OPEC obchodování ropy v dolarech. Tím vznikl 
legendární „petrodolar”. Babišova „očkokačka” by mohla 
stabilizovat a posílit českou měnu jako žádné jiné opatření. 
Byl však upozorněn, zda si je vědom toho, že svázání 
národní měny s vakcínami vyžaduje udržení jejich prodejů 
za jakoukoliv cenu? Babiš odpověděl, že s tím máme v ČR 
už 30 let vynikajících zkušeností.   

Střípky z hi-historie
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**) http://www.szu.cz/eiw2016

MŮŽETE NÁM TAKÉ NAPSAT A POSLAT SVÉ NÁPADY V PODOBĚ 
TEXTOVÝCH I OBRAZOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ. TY NEJLEPŠÍ URČITĚ 
VELMI RÁDI ZVEŘEJNÍME.

Naleznete nás na facebooku ve veřejné skupině:    
KOČKODAN: Redakce + Archiv

https://www.facebook.com/groups/1029393213775569/


