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    Vigintavakcína Retard úspěšná ve 
druhé fázi klinických zkoušek
Mnoho komerčních nadějí vkládaných do vůbec první 
vigintavakcíny bude asi uspokojeno. Vigintavakcína, která 
kombinuje současně antigeny proti dvaceti infekčním 
onemocněním, se jeví ve druhé fázi klinických zkoušek 
dostatečně účinná i bezpečná. Jak prozradil RNDr. Ludvík 
Semtele, Ph.D., vigintavakcína je natolik účinná, že její 
účinnost bude možné vůbec poprvé v historii očkování 
měřit dokonce i ve wattech a v kandelách. Generalizovaný 
dyskomfort, který se po jejím podání objevuje do tří vteřin, 
lze údajně odstranit plazmaferézou. Vigintavakcína ponese 
celý název Vigintavakcína Retard. Není jisté, zda podle 
předpokládaného spotřebitele, nebo na počest svého autora.    

    VAXXED - až po proškolení
Kontroverzní dokumentární film Vaxxed, o manipulacíh 
kolem očkování, který byl v USA za nevyjasněných 
okolností náhle a překvapivě stažen z festivalu Roberta de 
Nira, Tribeca,*) se v ČR promítat bude. Ministerstvo 
zdravotnictví si však ošetřilo svou vlastní vyhláškou, že film 
mohou shlédnout pouze ti, kteří předtím absolvují 
víkendové školení o očkování s deseti hygieniky. Jak nám 
důvěrně sdělil jeden z účastníků prvního turnusu tohoto 
školení, teď nejméně dvacet let nechce slyšet o očkování ani 
slovo. Své lístky na film Vaxxed nám poté zdarma přenechal.     

    Poul Thorsen se skrývá na SÚKL

*) http://bit.ly/1S6GxoL

    De Buba získal cenu Jana Husa
Profesor Univerzity v Addis Abebě Sidda De Buba získal 
prestižní ocenění. Jako první objevil a popsal vztah mezi 
bezpečností a účinností vakcín tzv. bubákovu rovnici:

Úč = 1/Bzpč
De Buba pochopil, že úplně bezpečná vakcína, která lidský 
organismus vlastně vůbec ničím neohrožuje, nemůže být 
účinná. Lidský imunitní systém logicky reaguje pouze 
na reálné a dostatečné hrozby. Naopak účinnost u vakcíny je 
známkou objektivního nebezpečí, které představuje její 
aplikace do tkání organismu. Za svůj objev byl De Buba 
oceněn českými vakcinology cenou Jana Husa. Tu si má 
přijet převzít do Kostnice dne 6. července 2016.      

Světovými médii se rozšířila 
zpráva, že dánský vědec, stíhaný 
za defraudaci, Poul Thorsen**) 
se skrývá na Státním ústavu pro 
kontrolu léčiv. Tento chamtivý 
vědec velmi dlouho pracoval pro 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Mimo jiné je 
spoluautorem několika studií, 
které vyracejí souvislost očkování 
s autismem.***) Informaci o tom, 
že se tento defraudant ukrývá 
uvnitř SÚKL, dnes ráno popřel  
tiskový mluvčí ústavu. Ten 
prohlásil: „SÚKL před nikým 
a před ničím Poula Thorsena 
neschovává. Poulu Thorsenovi 
SÚKL již několik let de facto 
patří. On zde bydlí a spolehlivě 
pracuje v našem oddělení hlášení 
nežádoucích účinků vakcín.” 

    Hlavní hygienik bude kanonizován
Po odchodu MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. z funkce 
hlavního hygienika ČR, přinesla média informaci, že bude 
kanonizován. Dokonce ještě za svého života. Veřejnost 
se domnívá, že se jedná o tzv. „hoax”. Objevily se reakce, že 
spíše než by byl kanonizován, byl jen zavčas z ministerstva 
vystřelen. Nejsou však správné. Vladimír Valenta skutečně 
kanonizován bude. V pozadí kanonizace mají stát výrobci 
vakcín. Podle nich je důležité dát lidem srozumitelně najevo, 
co všechno dokážou farmaceutické peníze, když to bude 
potřeba. Dále je v ČR nezbytné vylepšit reputaci hlavních 
hygieniků poté, co byl pravomocně odsouzen bývalý hlavní 
hygienik MUDr. Michael Vít, Ph.D.****) Záhy se ČR stane 
jedinou zemí v EU s pravomocně odsouzeným a současně 
s fanfarózně kanonizovaným hlavním hygienikem. 

Připravuje a vydává neformální volné sdružení fyzických osob © Anonyhouse,
které spojuje zájem o problematiku kuriozit v oblasti očkování, jeho odborného odůvodnění a politického krytí.  

Krátké měsíční zpravodajství z české i zahraniční očkovací 
scény pro ty, kteří umí hledat a nalézat informace

**) http://oig.hhs.gov/fraud/fugitives/profiles.asp
***) http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134#t=article
****) http://bit.ly/28GMKDI

Poznámka redakce: Podobnost Poula Thorsena a Michaela Víta jsou čistě 
náhodné. Fotografie nebyly účelově graficky upraveny.



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.
                        Podmínky a naše představy o příspěvcích na tuto stranu naleznete v 1. čísle KOČKODANu z června 2016.  

Témata malířské soutěže MÝMA OČIMA určené dětem do 10ti let pro příští číslo obšťastníku 
KOČKODAN jsou: (1) U veselého lékaře nebo také (2) Jak vypadá „kočkování”.

Cenzurovaný Redl
Když před mnoha lety přednášel Vlasta Redl povídku 
Hoří (Heršpická hospoda; hospoda hořela hodinu...), *) 

netušil, že bude cenzurou donucen vypustit jednu její 
část. Nikoliv kvůli dobově závadnému obsahu, ale proto, 
že se mělo jednat o strašlivé proroctví. Cenzurovaná část 
povídky se naštěstí zachovala.

Hlavní hygienik hýká: „Houby hoax! Hoří Hexavakcína! 
Hoří Hexacima! Havrix, Hiberix... Holá hrůza! 
H-h-histlebloweři, hnidy, hovořili! Hospodářky hned 
hrnou hnus. Havířovu hrozí herpes!...” Hovorka hopsá. 
Hegr ho hejtuje. „Hrozná huba.“ „Hitparáda hlouposti.” 
„Hazardér.“ „Hlídat habilitaci!” - Hudrují hnusné hlasy. 
Hlavní hygienik hloupě hledí. Hltá hnůj. Hnijící hnůj hoví 
hloučkům hovad. Hnali ho, hemeroida...

V roce 2016 se stala hlavní hygieničkou České republiky 
Mgr. Eva Gottvaldová. Redl - nelhal. Houby hoax!

-jk-

Stalo se vám v ambulancích
Sestra byla na nějakém školení a tam jí řikali, že když 
malé dítě dostane černý kašel, vůbec nekašle, ale rovnou 
umře..., tak by se mělo očkovat.

Paní doktorko, my nechceme před Hexou Prevenar. 
Chceme ho až potom. „To nejde. O očkování s Vámi 
nemohu diskutovat. Najděte si jiného pediatra. Prevenar 
musí být.”

„Několik dní po poslední dávce hexavakcíny se nám 
začal malý budit se strašným řevem."
„To je normální. To je věkem."
„Na deset měsíců se úplně zastavil ve vývoji."
„A pouštíte mu televizi nebo pohádky?"
„Ano, pohádky občas sleduje."
„Tak to bude tím. Musíte mu totiž číst."
„Ale my mu čteme každý den."
„Tak s ním musíte mluvit."
"My s ním mluvíme pořád."                          -výběrRed-

*) http://www.youtube.com/watch?v=A8EBF-XxR1w

Věřím svému veterináři 
Můj veterinář mi řekl, že to, co se dnes provádí
na malých dětech s počtem a souběžným podáváním 
vakcín, to by on na zvířatech nikdy nepřipustil. 
V humánní medicíně by údajně byl okamžitě označen 
jako antivaxer. Stejný přístup ve veterinární medicíně
z něj přitom dělá zastánce očkování. Podle něj proto, že 
tady jej nikdo nenutí dělat zjevné pitomosti...

-dl-   

Hanička M., 6 let

Hanička M., 6 let

Zuzanka T., 10 let



*) https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

    Cikrtův cvikr
Skryté formy reklamy a komerční propagace (tzv. „píár”) 
nabývají v posledních letech na popularitě i na různorodosti. 
Na stránkách Zdravotnického deníku se pod redakčním 
vedením pana Tomáše Cikrta začíná postupně formovat 
nový specifický píáristický styl. Je založen na používání stále 
stejného vzorce, využívá stále stejných osob jako odborníků, 
je psaný stále stejnou novinářkou na stále stejné téma a je 
stále přeplňován stejnými klišé. Zdravotnický deník 
se rozhodl podchytit tento nový píárový trend. Proto 
vyhlásil mezi propagandistickými novináři profesní soutěž 
v tomto svérázném stylu tvorby. Soutěž byla pojmenována 
CIKRTŮV CVIKR. Slavnostní předání cen letos prvního 
ročníku soutěže bude velmi atraktivní. Zahrát na galavečer 
přijede sám slavný severokorejský rapper PSY se svým 
hitem Propagandam style.*) Chybělo již pouze pojmenování 
pro tento nový styl píár. Přestože lingvisté dovodili termín 
drumhead writing či drumheading (volně přeloženo jako 
dunihlavování), novináři sami začali již předtím používat 
spontánně termín jiný. A „cvokrt” - ten se ihned ujal.

„Kvantový humor se vyznačuje tím, že i v úplně temné společenské situaci emituje jisté světlo.”
                                                                                                          Erwin R. J. A. „Katze” Schrödinger

C
IKRTŮV

CVIKR
    Deus ex vakcina
Česká vakcinologická společnost (ČVS) se v úzké spolupráci 
s mezinárodním organizovaným zoočinem začala zabývat 
řešením zdánlivě neřešitelných zápletek v zoologických 
zahradách. Mnohé složité zápletky lze údajně vyřešit 
závěrečným zjevením se pojízdné očkovací ambulance, 
ideálně přímo očkovacího kamiónu.**) Řešení typu deus ex 
vakcina***)  funguje výborně, a to nejen při řešení zápletek 
infekčních. Jeho pomocí se již podařilo vyřešit také mnohé 
zápletky korupční, deviantní a obecně animózního chování, 
a to i vysokých představitelů vedení zoologických zahrad. 
Vědci z ČVS se dokonce rozhodli vyzkoušet tento způsob 
řešení záhad sami na sobě. Situace z Čapkova románu se ale 
opakovat nebude. Proti ohrožení svých experimentujících 
dětí zasáhly totiž „matky”. Mateřské společnosti několika 
výrobců vakcín zkrátka nedopustily, aby na jevy a procesy 
kolem samotného vzniku ČVS v roce 2005****) a kolem její 
objektivní nepotřebnosti po celých předchozích 60 let 
provádění očkování bylo aplikováno řešení deus ex vakcina.     

    Zachrání nás vakcimycin a ninjacilin?
Světovou veřejnost v roce 2014 šokovala informace, že 
kolektivní imunita může být acelulárními vakcínami 
dokonce poškozována a umenšována. Zejména vědecké 
studie prokazující selhání vytváření kolektivní imunity proti 
černému kašli******) podporují seriózní úvahy o těchto 
nečekaných účincích očkování. Vakcíny, které nezabrání 
kolonizaci a šíření původce infekčního onemocnění, 
nemohou v populaci vytvářet kolektivní imunitu. Poté 
vakcíny, které přímo zapříčiní, že očkované osoby eliminují 
původce nemoci dokonce ještě déle než osoby, které 
onemocní, vytvářejí v populaci de facto skryté přenašeče. Ti 
poté unikají léčbě a izolačním opatřením a ohrožují osoby, 
které očkovány být nemohou, nebo u kterých efekt očkování 
již vyprchal. Proto U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) financoval rozsáhlý výzkum s cílem nalézt řešení 
selhávajícího očkování při politické podmínce zachování 
růstu prodejů selhávajících vakcín. Vědci své řešení FDA 
představili. Protože acelulární vakcíny jsou málo účinné, 
jejich ochranný efekt rychle vyprchává, a některé vlastně 
kolektivní imunitu přímo poškozují, reálně hrozí epidemie 
již v přímém důsledku provádění očkování. Tomuto údajně 
již není možné zabránit změnou očkovací politiky a novými 
vakcínami. Řešení musí být úplně jiné. Vědci představili dvě 
nová a vysoce účinná širokospektrá antibiotika-antivirotika. 
Termovzdorný vakcimycin je ideální pro použití v pečivu, 
přesnídávkách a marmeládách. Ninjacilin téměř nelze zjistit 
laboratorními metodami. Proto je ideální pro použití v pitné 
vodě a nápojích. Účinky obou antibiotik-antivirotik dokáží 
plně nahradit selhávající očkování. Aby mohlo být vše stále 
přisuzováno účinkům vakcín, nesmí být pouze všeobecné 
použití vakcimycinu a ninjacilinu přiznáno. S podobnými 
krycími manévry má FDA již desítky let dobré zkušenosti.  

**) http://bit.ly/21o9OSk
***) https://cs.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina
****) http://bit.ly/1Xrd8xk

*****) http://bit.ly/2655oTC
******) http://1.usa.gov/28LTl5o

    Zemřel Kam Embert
Před necelým týdnem, za nevyjasněných okolností, zahynul 
švédský advokát francouzského původu Kam Embert. 
Embert se proslavil jako právní zástupce obětí očkování. Byl 
autorem prvních metodických pokynů rodičům, co vše mají 
sledovat a zdokumentovat u očkovaného dítěte vždy alespoň 
prvních 30 dní po každém očkování. Embert také nabádal 
při náhlém úmrtí dítěte*****) vždy zajistit vzorky mozkové 
tkáně pro pozdější speciální vyšetření na přítomnost rtuti, 
hliníku a neurotoxických změn. S jeho pomocí vysoudili 
desetitisíce poškozených dětí a rodičů velice vysoké částky 
na výrobcích vakcín. Proto si také mezi farmaceutickými 
hráči vysloužil přezdívku „Plesnivec”. Embertova pitva 
bohužel potvrdila také v jeho mozkové tkáni dva těžké kovy. 
Respektive jednalo se o kov jediný, ale o dva jeho kusy. 
Výrobci vakcín s tím ale podle policie nemají vůbec nic 
společného. Vrchní inspektor Shut Hithead na tiskové 
konferenci novinářům sdělil, že olovo se ve vakcínách 
opravdu nevyskytuje.



    Zarděnky zmizely bez zardění
Zásadní pokles výskytu zarděnek v ČR, který nastal mezi lety 
2002-2003,***) má zajímavé vysvětelní. Vroce 2002 bylo více 
než 3156 případů zarděnek hlášeno ještě na podkladě 
výskytu klinických příznaků. Od roku 2003 musely být již 
laboratorně prokázané. Testy však dělaly jen specializované 
laboratoře. Než aby se lékaři „drbali” se zasíláním krevních 
vzorků při projevech zarděnek, raději si vždy vymysleli jinou 
diagnózu. Incidence zarděnek proto byla v roce 2003 již 
pouhých rekordně nízkých 28 případů. „Když chcete 
z nespolehlivé udělat spolehlivou vakcínu, nařiďte lékařům 
hlásit každé selhání očkování do tří lejster s odběrem krve. - 
A je vymalováno!”, komentuje realitu MUDr. Otto Dallí.      

„Křižáci u Domažlic vzali nohy na ramena poté, co jim husité zazpívali, co všechno do nich napíchají...”

    Nový očkovací kalendář z Číny
Poté, co dostal klíč od bran města Prahy,**) schválil prezident 
Čínské lidové republiky Si Ťin-pching nový český očkovací 
kalendář. Nový kalendář je postaven na 3 + 1 ze zvířat 
čínského zvěrokruhu. Přestože Ministerstvo zdravotnictví 
ČR navrhovalo povinně očkovat ve znamení tygra, draka, 
koně a kohouta, čínský prezident rozhodl jinak. Povinnému 
očkování v ČR budou vládnout krysa, had, prase a pes.

    Za čmeláka
Skutečně hluboce opovrženíhodný reklamní protitah 
provedly komunikační agentury výrobců vakcín vůči pietní 
akci Zapal svíčku za včeličku. Ta byla letos poprvé spojena 
také s Mezinárodním dnem poškozených očkováním 
(International Vaccine Injury Awarness Day).*)

V rámci PR antikampaně byly vytvořeny podvodné webové 
stránky a na ně přesměrovány odkazy a hyperlinky 
v médiích. Na těchto stránkách je za původně zamýšlenou 
pietu vydávána akce Zapal ptáka za čmeláka. Videa 
na stránkách poté ukazují pokusy o skutečné podpálení zcela 
bezbranných opeřenců. Drastický obsah webových stránek 
dává nyní pobouřená veřejnost za vinu neziskovým 
organizacím, které se snaží hájit zájmy obětí očkování. Cíl 
podvodné antikampaně výrobců vakcín byl, zdá se, dosažen.  

    Harry Potter naočkuje Bexsero
Na objednávku komunikačních agentur bude v dalším dílu 
slavného Harryho Pottera realizován tzv. product placement 
s vakcínou Bexsero proti meningokokům. Tvůrci filmového 
díla dostali za úkol představit vakcínu v co možná nejlepším 
světle. Scénárista vedený tímto zadáním navrhl, aby Harry 
Potter naočkoval Lorda Voldemorta. Tím 
bude jasně vyjádřeno, že očkování proti 
meningokokům představuje nástroj dobra 
a chrání před zlem. Výrobci vakcíny se však 
nezamlouvalo, že má Lord Voldemort po 
aplikaci jeho vakcíny bídně umřít. Po dohodě 
ředitele a producenta se nakonec z Lorda 
Voldemorta stane po očkování v závěrečné 
scéně krásná dívka, Zlatovláska, nebo Sexsera.   

    Němeček přiznal milý omyl
Ministr zdravotnictví pozval do ČR na inspekční cestu 
slavnou francouzskou herečku Michèle Mercierovou. Cílem 
návštěvy francouzské celebrity měla být prohlídka 
vybraných zdravotnických zařízení. Michèle Mercierovou cíl 
sice zaskočil, ale pozvání nakonec přijala. Při prvním setkání 
se poté oba údajně velmi upřímně nasmáli. Pan ministr 
Němeček následně přiznal svůj další omyl, avšak označil jej 
galantně za nejroztomilejší omyl svého života. Pan ministr 
přiznal, že se až dosud domníval, že Michèle Mercierová 
hrála hlavní roli ve filmu: Agelika, královna Agelu.    

Střípky z hi-historie

***) http://bit.ly/1UxyLKr
*) http://www.lightacandle.eu/main
**) http://bit.ly/23dGq2z
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