
1. Ve středu, 7. července 2021 byl z emailové adresy:  

  

 Od: radek.pech@protonmail.com odeslán email s přílohou 

  

Komu: seznamu koordinátorů očkování proti Covid-19, seznam e-mailových 

adres je zveřejněný MZČR na jejich stránkách. Předpokládám, že není 

zveřejněný proto, abychom s nimi nemohli komunikovat.   

    

•  kkoc@msk.cz 

•  ockovacidispecink@hzs-kvk.cz 

•  krajskykoordinator@praha.eu  

•  kkockv@nemji.cz 

•  ockovani@kraj-jihocesky.cz 

•  ockovani@plzensky-kraj.cz 

•  kkoc@kraj-lbc.cz 

•  krajskykoordinator@seznam.cz 

•  kkoc@kr-ustecky.cz 

•  ockovani.kkoc@kr-s.cz 

•  martin.polak@onmb.cz 

•  pavel.cech@pardubickykraj.cz 

•  koordinator@kr-zlinsky.cz 

•  ockovacicentrum@fnol.cz 

•  koordinator.ock@jmk.cz        

 

TEXT:  

 
Krásné dobré ráno Vám všem přeji, jmenovitě:  
 

1 Moravskoslezský - Ing. Pavel Rydrych  
2 Karlovarský - MUDr. Dagmar Uhlíková 
3 Hlavní město Praha - Mgr. Martin Ježek 
4 Vysočina - Ing. Alexander Filip 
5 Jihočeský - Mgr. Petr Studenovský 
6 Plzeňský - MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., MBA  
7 Liberecký - Mgr. Vladimír Richter 
8 Královehradecký - prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.  
9 Ústecký - Ing. Petr Severa 
10 Středočeský - MUDr. Martin Polák 
11 Pardubický - Mgr. Bc. Pavel Čech 
12 Zlínský - Ing. Jiří Lučan 
13 Jihomoravský - Jindřich Weiss 
14 Olomoucký - MUDr. Jarmila Kohoutová 

 
v příloze Vám zasílám nejnovější PROHLÁŠENÍ expertní skupiny Doctors for 
COVID Ethics, které předložila italská právnička Renate Holzeisen v souvislosti 
se soudním řízením, které zpochybňuje povolení EU / EMA používat (NEJEN) 
vakcínu mRNA společnosti Pfizer u dětí ve věku 12 let a starších. Argumenty 
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https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2021/07/expert-evidence-Pfizer-children-CZ.pdf


zde uvedené konkrétně odkazují na vakcínu Pfizer, ale uvedené platí obdobně 
jak pro vakcínu mRNA Moderna a mnoho z uvedeného platí také pro 
vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson (Janssen) založené na 
adenovektorech. 
 
Překlad jsem měl zpracovaný za cca 5 hodin, vyznačil jsem Vám žlutě pasáže, 
které jsou VELMI DŮLEŽITÉ a VYŽADUJÍ BEZODKLADNOU AKCI. 
K prostudování dokumentu budete potřebovat předpokládám pouze polovinu 
času 2-3 hodiny.  
 
VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI INFORMACÍ V TÉTO ZPRÁVĚ UVEDENÝCH 
VÁS ZÍTŘEJŠÍM DNEM, tj. ČTVRTKEM 08.07.2021 00:01 hodin, ČINÍM 
PLNĚ A OSOBNĚ ODPOVĚDNÝMI ZA JAKÉKOLIV DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ 
V OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 SE VŠEMI TRESTNĚ PRÁVNÍMI 
DŮSLEDKY.  
 
Tato zpráva bude předána připravovanému mezinárodnímu soudnímu 
tribunálu. Trestní oznámení v ČR, stejně tak jako další kroky a informace 
směrem k veřejnosti, jsou již v plném procesu a spustí se zcela 
automaticky a nezávisle ve ČTVRTEK 08.07.2021 00:01 hodin.  
 
Informace v přiložené zprávě jsou kritické povahy a je nutné 
NEPRODLENĚ zamezit škodám na zdraví a lidských životech.   
 
Radek PECH  
mobil: 777003337 
http://kulovy-blesk.cz 
http://lightning-bolt.org 
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