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    Na podporu povinného očkování 
zahrají na Letné Tři sestry

*) http://bit.ly/294QFPZ

Zástupci Ministerstva zdravotnictví 
oznámili, že před Vánocemi zahrají 
na podporu povinného očkování
na Letné Tři sestry. O koncert 
veřejnost ihned projevila obrovský 
zájem. Lou Fanánek Hagen však 
vzkázal fanouškům, že o koncertu 
vůbec nic neví. MZ ČR tak muselo 
přiznat svou další boudu na lidi, a to, 
že na koncertu na Letné zahrají před 
Vánocemi na podporu povinného 
očkování pouze dvě staniční a jedna 
vrchní sestra.             

    Profesor Chlíbek dostane parťáka
Je to již rok, co se rozhodli odborníci komunikační agentury 
AMI Communications uplácat z profesora Romana Chlíbka 
očkovacího odborníka pro všechna česká média. Jak sami 
uvedli: „Jako hlavního odborníka na očkování jsme 
profilovali vakcinologa prof. Chlíbka, vědeckého sekretáře 
ČVS. Záměrně jsme zvolili sympatického lékaře schopného 
komunikovat s novináři i laiky.”*) V rámci projektu 
Vzdělávací akademie pro novináře o očkování, byli tedy 
profesor Chlíbek a Česká vakcinologická společsnost (ČVS) 
natvrdo naočkováni do médií. S projektem Vzdělávací 
akademie pro novináře AMI Communication poté vyhrála 
ve své kategorii 10. ročník České ceny za public relations.**) 

Dnes ale reklamní stratégové již přiznávají svou chybu. 
Chlíbek a ČVS nevytvořili právě sourodou dvojici. Tak jako 
měl Bob svého Bobka, Pat svého Mata, profesor Chlíbek 
nedostal stejně veselého parťáka. Přitom nabídky přicházely. 
Například Matt Groening nabídl jako parťáka profesoru 
Chlíbkovi mnohem populárnějšího a sympatičtějšího šášu 
Krustyho (vlastním jménem Herschela Shmoikela Pinchase 
Yeruchama Krustofskiho).***) Byli však odmítnuti. Nyní 
konečně dojde ke konkurzu na místo parťáka profesora 
Chlíbka. Některé podmínky kladené na úspěšného uchazeče 
nás zaujaly. Měl by to být - podle trendu dosavadních 
představitelů české vakcinologie - docela slušný loupežník. 
Výhodou je také někdo blízký z Královehradeckého kraje. 
Jeho curriculum by mělo být pokud možno ilustrativní. Měl 
by to být také voják nebo alespoň střelec tvrdým žaludem. 
Mezi přihlášenými zájemci na místo Chlíbkova parťáka 
proto zjevně září jedno jméno: Rumcajs.  

    Odmítači sestřelili Boeing UA
Překvapení přinesla hned druhý den po pádu Boeingu 
společnosti United Airlines zpráva vyšetřovací komise. 
Boeing údajně sestřelili odmítači očkování. Odpůrci 
očkování se tomuto nařčení důrazně brání. Údajně nemají 
ani žádné rakety, ani bomby a hlavně nemají žádný důvod, 
aby něco takového provedli. Komise však přišla se 
zajímavým vysvětlením mechanismu útoku i s motivem jeho 
provedení. Odmítači si sestřelením Boeingu podle komise 
zajistili prostor v médiích. Výrobci vakcín, kteří patří mezi 
významné inzerenty prakticky všude, totiž svým vlivem 
zajistili, aby tiskové zprávy a důležité informace o vakcínách, 
očkování a jejich činnosti významná média veřejně nešířila. 
Odpůrci očkování údajně autopilota infikovali virem palubní 
ochrny. V důsledku toho se na Boeing vykašlaly obě jeho 
černé skříňky, zaškrtil se mu přítok paliva, došlo k  paralýze 
nasávání vzduchu do turbín, zežloutly mu všechny červené 
kontrolky a podle zápachu se v elektroizolaci rychle rozšířilo 
něco jako spalničky. Pád Boeingu již klasicky mezi prvními 
zneužila Česká republika. Její Ministerstvo zdravotnictví 
ihned vydalo další neodůvodněnou vyhlášku, která zakazuje 
neočkovaným dětem nastoupit na území ČR do všech letadlel.   

    Hrubě nedoceněné očkování
Skupina nezávislých kritiků (SKUNK) vědecky přezkoumala 
klíčové studie a práce, o které opírá Světová zdravotnická 
organizace (WHO) svůj závěr, že pravé neštovice byly 
vymýceny právě očkováním. Metodika těchto studií je 
překvapivě postavena na dvou prostých skutečnostech. 
Pokles výskytu pravých neštovic zkrátka nastal v dobách, 
kdy se proti pravým neštovicím očkovalo. SKUNK aplikoval 
stejnou metodiku na jiné faktory a překvapivě takto vědecky 
prokázal, že očkování proti pravým neštovicím zapříčinilo
v Evropě také ústup cholery a břišního tyfu. Ba co více, 
podle metodiky WHO t bylo právě očkování proti pravým 
neštovicím, které zapříčinilo také ústup Wehrmachtu
na východní frontě po bitvě u Stalingradu. SKUNK nyní 
prověřuje, zda očkování proti pravým neštovicím nestojí také
za fenomenálním ústupem vody z Aralského jezera.****)

**) http://www.cenapr.cz/10/vysledky.html
***) https://en.wikipedia.org/wiki/Krusty_the_Clown
****) http://ifenomen.cz/zajimavosti/fotogalerie-jak-vysycha-aralske-jezero



„Humorem lze nakopat, skórovat i faulovat. Lze jím vyvolat ovace, obstřelit každou zeď - a lze jím i prohrát.”
                                                                                                                                    Edson Arantes Do Bezcementu

Al Schitsel: „.Lepší je to za tu jednu korunu. Kdyby se 
náhodou Vaši pacienti dozvěděli, že berete každou vakcínu 
od nás s 20% slevou, došlo by jim, že si to necháváte
v kapse a obíráte je. Když bude ale pouze jedna ze šesti 
vakcín zakoupená za 1 Kč, tak nikdy nikdo nebude vědět, 
která to byla. Nikdo nezjistí, že on je právě ten šestý. 
Nebudou Vám moci nic vyčítat, i kdyby to třeba věděli.”
K. Radkeš: „To je chytré. A tu šestou vakcínu bychom 
nemohli dostávat zdarma? Kvůli jedné koruně se nevyplatí 
to cpát někam do účetnictví...”
Al Schitsel: „No to by právě nešlo. Vakcína zdarma - to je 
poskytnutí vzorku léčivého přípravku. Reguluje to jeden 
svinský zákon. Může se to jednou za rok. Jedna vakcína 
zdarma na lékaře za jeden rok. Ztratilo by to úplně smysl...”
K. Radkeš: „To jako, že vakcíny zdarma nám legálně dodávat 
nesmíte, ale za jednu korunu nám je legálně prodávat můžete?”
Al Schitsel: „Ano, je to přesně tak, jak říkáte.”
K. Radkeš: „To jsou na SÚKLu takoví totální troubové?”
Al Schitsel: „To ne. Jsou to přece naši. Řeknou, že zákon 
výši nákupní slevy ničím neomezuje, a proto nemohou mít 
nic proti tomu, když má nákupní sleva na vakcínu hodnotu 
třeba 99,9% z její obvyklé ceny. Zdarma to zkrátka už není, 
takže to nemůže být podle zákona ani vzorek zdarma.”  
K. Radkeš: „To je opravdu na hlavu postavené. Ha, ha, ha...” 
S. Ločinec: „Hlavně, že to takhle jde a SÚKL nám to hezky 
kryje. Nebudou přece dělat tahu farmaceutických lososů 
žádné problémy. Vždyť jim to může být jedno. Tohle není 
rozkrádačka ze státního. Tohle zaplatí ze své kapsy jenom ti 
troubové - pacienti. A ti jsou tady všem ukradení...”
K. Radkeš: „Kdyby to ale prasklo, jedeme v tom společně?”
Al Schitsel: „No, pane profesore, tak to úplně není. My 
jsme nadnárodní společnost a nemůžeme si dovolit žádný 
průšvih. Tohle bude jenom na lékařích. My musíme mít ve 
vzájemné smlouvě uvedené, že se zavazujete to pacientům 
přeprodat i s tou námi poskytnutou nákupní slevou.”
K. Radkeš: „To jako, že si v kapse nenecháme tu nákupní 
slevu, ale zlevníme vakcínu o stejnou částku pacientům?” 
Al Schitsel: „Ano, ale samozřejmě si to v kapse necháte a 
nikomu nic neslevíte. Je to ryze formální papírová věc.”
K. Radkeš: „Ale to poté porušíme podmínky naší vzájemné 
smlouvy. Za to můžeme jít i před soud...” 
S. Ločinec: „Sakra! To je přece úplně v pohodě! To je naše 
soukromá smlouva. Tu nikdo jiný nekontroluje. Je to v ní 
pouze pro ten případ, kdyby to někdo vytáh do médií... Pan 
Schitsel musí krýt svou společnost. Na lékaře to porušení 
smlouvy můžeme vytáhnout jenom my sami. A to přece 
nikdy neuděláme. Navíc ani nemáme možnost vlézt lékařům 
do účetnictví. Porušení té smlouvy vlastně ani nemáme jak 
zjistit. To byste se nám museli nejdříve sami udat a přiznat...”
K. Radkeš: „Takže je to naprosto bezpečné?” 
Al Schitsel: „Dokud tah lososů s vakcínami bude krýt 
SÚKL, je tučné finanční motivování lékařů na vnucování 
vakcín bezpečné pro nás pro všechny.”
K. Radkeš: „Tak tedy každou
šestou vakcínu za 1 Kč...” 

*) http://bit.ly/29GYgEZ

    Jak připlouvají s vakcínami lososi
Na základě upozornění veřejnosti začaly orgány činné
v trestním řízení prověřovat vysoce podezřelé programy 
na prodeje vakcín lékařům do ambulancí se slevami.*) 
Kočkodan vám přináší přepis policií tajně odposlouchávané 
schůzky v Loupežnické Galérce.**) Schůzky se zúčastnili: 
Ředitel nejmenovaného výrobce vakcín Alteles Schitsel. 
Lobbista nejmenovaného distributora vakcín Stanislav 
Simon Ločinec a předseda jedné nejmenované významné 
lékařské společností profesor MUDr. Karel Radkeš, CSc.
Al Schitsel: „...Všichni víme, že ta vakcína není k ničemu, 
ale reklamou je přesvědčíme. Jde jenom o to, aby jim to Vaši 
kolegové nezačali vysvětlovat a vymlouvat na ambulancích.”
K. Radkeš: „K tomu budou muset najít nějaký důvod...”
S. Ločinec: „Důvod dodáme. ... A rozhodně dostatečný.”
K. Radkeš: „A jak? Kolegové se stále více bojí klasických 
technik. Podívejte na Prymulu, Víta a další... Jak ti dopadli?”
Al Schitsel: „Nebojte. Máme luxusní novinku. Nabídneme 
lékařům vakcíny s nákupní či množstevní odběrovou slevou.”
K. Radkeš: „A co z toho budeme mít my?”
S. Ločinec: „Proboha, pane profesore! Ty zlevněné vakcíny 
budete přece prodávat za úplně normální plnou cenu. Zařídíme 
na ministerstvu i to, že si budete moci přirazit běžnou 
lékárenskou marži. Vaši pacienti přece nemohou poznat, za 
kolik od nás nakupujete vakcíny, které jim pak prodáte za 
výrazně vyšší cenu, a kolik na nich tímto způsobem vyděláte.”
K. Radkeš: „To si opravdu můžeme přirazit lékárenskou 
marži, i když nemáme lékárenskou živnost? Mohou vůbec 
lékaři prodávat pacientům léky s obchodní přirážkou?”
S. Ločinec:  „No samozřejmě! Ty vakcíny přece skladujete 
ve svých ledničkách - a to má nějaké režijní náklady. Nejedná 
se také o prodej léčiv. Je to jenom použití léčivého přípravku
v rámci provedení výkonu zdravotní péče. Ti lidi si to přece 
neodnesou domů. Vy je samozřejmě hned naočkujete. 
Vyděláte navíc ještě na samotném výkonu jako takovém.”
K. Radkeš:„Takže nám vlastně v kapse zůstane z prodeje 
každé dobrovolné vakcíny celá lékárenská marže (17-20%) a 
ještě celá výše vámi poskytnuté nákupní slevy (5-30%)?”
Al Schitsel: „Přesně tak to je.”
K. Radkeš: „To je dobré. Fakt dobré... Velmi hezké...”
S. Ločinec: „Z vakcíny prodané za dva tisíce Vám může 
klidně i více než 500 Kč spadnout do pokladničky. To si už 
hodně lékařů rozmyslí nepřemlouvat rodiče k očkování a 
nějak tu vakcínu nenatlačit těm jejich parchantům pod kůži.“
K. Radkeš: „Jak vidím, kapříci k nám tedy připlouvají... ”
Al Schitsel: „Omyl pane profesore. Tohle nejsou žádní 
kriminální fotbaloví kapříci. Tohle jsou krásní a ušlechtilí 
farmaceutičtí lososi...”
K. Radkeš: „..Teď Vám nerozumím.”
S. Ločinec: „Pan ředitel myslí, že je tak úplně nedostanete, 
ale musíte si je ulovit. My vám ty lososy jenom přiženeme po 
proudu do ambulancí. Připravíme možnost si kousnout. 
Každý lékař se už ale k obrání pacienta rozhodne sám.”
K. Radkeš: „To jako, že vlastně vůbec nemusíme...” 
Al Schitsel: „Samozřejmě že byste vakcíny mohli lidem 
prodávat bez marže a slevit jim i celou naši slevu. Ale proč?”
K. Radkeš: „Samozřejmě... To bychom z toho nic neměli.” 
S. Ločinec: „Dnes vám mohu nabídnout nákupní slevu 
20%. Buď tedy 20% slevu na každou vakcínu zvlášť, nebo 
vám za pět vakcín koupených za plnou cenu prodáme 
každou šestou vakcínu za pouhou 1 Kč. Jak byste to chtěli?”
K. Radkeš: „A co je podle Vás lepší?”

V roce 2014 oznámila společnost Avenier, a.s., že již 1610 očkujících 
lékařů v ČR od ní již pobírá blíže neurčenou formu podpory 
z programu Avenier k nákupu vakcín do ledniček svých ambulancí.***) 

***) http://bit.ly/2akgWw6
**) http://www.muzeum-galerka.cz/hospoda



„S popravou Jana Jessenia si připomněli zástupci stavů lékařských, proč mají pro strach naděláno.”

    Nové pozadí očkovací scény v EU

    Napíchnutá NIKO je čistá
O tom, že počítače Národní imunizační komise (NIKO) 
byly napadeny hackery, přinesla média informaci již dříve. 
Dnes hackeři zveřejnili výsledky toho, co na harddiscích 
počítačů NIKO nalezli. Výsledek je však překvapením. 
Čekaly se početné dokumenty nasvědčující  manipulacím
s daty klinických studií a jejich úmyslnou dezinterpretaci, ale 
nebyly objeveny. Čekala se e-mailová komunikace s lobbisty, 
politiky, úředníky a advokáty spojovanými s organizovaným 
zločinem, ale nebyly nalezeny. Předpokládalo se také 
rozkrytí finančních toků korupce přes rodinné příslušníky
a různé neziskové organizace jednotlivým členům NIKO, 
ale vůbec žádné takové důkazy počítače neobsahovaly. 
Hackeři museli konstatovat, že počítače NIKO, která tvoří, 
navrhuje, odůvodňuje a doporučuje národní očkovací 
strategii, neobsahují vůbec nic závadného. Neobsahují totiž 
vlastně vůbec nic. Na některých měl dokonce chybět
i operační systém. Za těchto podmínek je logické, že NIKO 
musí jednat a rozhodovat neveřejně za zavřenými dveřmi, 
konstatovala zástupkyně rodičů Jana Rejpová - Vyhozená. 

    Obaly vakcín ponesou heppitaf
Návrh kritiků zdravotní škodlivosti vakcín na to, aby každá 
vakcína byla na třetině plochy svého obalu označena 
nápisem „Očkování může zabíjet!“, neprošel. Na rozdíl 
od cigaret a rakoviny je v tomto případě  pravděpodobnost 
přeci jen o něco nižší. Jak podrážděně uvedl zástupce 
farmaceutického průmyslu: „To by každé auto mělo mít 
na polovině karoserie nápis: Smrdím hřbitovem.“ Nakonec 
se zástupci zájmových skupin shodli alespoň na tom, že 
do obalu každé vakcíny bude k příbalovému letáku vložen 
jeden samolepící epitaf. Epitaf  však nesmí být příliš děsivý. 
Podle úředníků Ministerstva zdravotnictví je ideální 
optimisticky laděný text, který by působil pouze jako 
připomínka této vzácné možnosti. Z 20 návrhů byly poté 
k použití vybrány první tři heppitafy.

    Ganggangský prostor
Několik států EU, cítí silné ohrožení své represivní očkovací 
politiky Listinou základních práv EU. Z logiky věci jsou 
základní lidská práva základní a tedy pro všechny společná
a stejná. Přesto povinné očkování vynucují na svých 
občanech pouze státy některé. Takový stav zjevně nelze 
odůvodnit dodržováním stejných lidských práv ve státech
s povinným očkováním a současně ve státech, kde očkování 
povinné není, a to právě kvůli ochraně základních práv
a svobod. Jak sdělil generální advokát Soudního dvora John 
Nopig: „Soudní dvůr zmůže určitě mnohé, ale pokrýt až 
takovou politickou ohavnost, to po nás nikdo nemůže chtít. 
Odborně bychom se úplně znemožnili.“ Aby se Soudní dvůr 
nemusel znemožnit a vynucování spotřeby vakcín přitom 
nebylo ohroženo, navrhly dotčené státy vytvořit v EU 
vlastní prostor. V tomto prostoru by všechna lobbistická 
komerční opatření, která se podařilo zkorumpovancům 
protlačit do zákonů, nemusela respektovat základní lidská 
práva. Tzv. ganggangský prostor bude vytvořen již v roce 
2017. Přihlásilo se do něj kromě ČR i dalších osm z nejvíce 
farmaceutickými společnostmi kolonizovaných států EU.

Střípky z hi-historie
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Setkání zástupců European Medicines 
Agency (EMA), European Centre for 
Disease Prevention and Control 
(ECDC) s výrobci a distributory 
vakcín přineslo klíčová rozhodnutí. 
Ta dávají očkovací scéně Evropské 
unie zcela nové pozadí. Po utřepání 
detailů, vyhlazení pár nedokonalostí 
a určení těch informačních oblastí, 
ke kterým bude mít veřejnost jen 
velmi omezený přístup, představila 
médiím nové pozadí očkovací scény 
Unie již samotná Kim Kardashian.


