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Dobrý den, všem,  

někde jsem u někoho z Vás nenašel přesný e-mail na internetu, tak jsem jej pouze odhadoval, 
případně směroval na recepci atd. Omlouvám se za to, ale dělal jsem, co jsem mohl. Všem, co 
máte své kontakty zveřejněné, ze srdce děkuji.  

Nejsem lékař, ani epidemiolog. Jsem občan ČR, a od prvního dne opatření ohledně COVID-19, 
kdy jsem se musel nedobrovolně vrátit ze služební cesty z Amsterdamu (kvůli COVIDU) pátrám, 
co mi znepříjemňuje život. Práce všech doktorů všeobecně, a na JIP si samozřejmě 
vážím. ALE, sleduji situaci globálně, v New Yorku lidé na JIPkách umírali kvůli špatné diagnóze – 
doufám, že uděláte, co je ve Vašich silách, aby se tu neodehrával stejný scénář. Na Filipínách ty, 
kteří nenosí roušky střílí do hlavy. V Austrálii zavírají do vězení. Už jenom tyto dramatické 
protiklady spojené se zabavováním notebooků, mobilních telefonů, a dokonce i dětí, mi jako 
laikovi říkají, že tu něco není v pořádku, a o zdraví nás občanů, asi až tak nepůjde.  

Chápu, že Vy, co pracujete na JIPce nemáte čas hledat informace a vše analyzovat. Ale 
VYSVĚTLETE mi, když odhlédnu od cenzury, a nebývalé mediální masáži – kdy v hlavní roli je 
pouze OČKOVÁNÍ, ne samotná nemoc, protože podle statistik od začátku roku chřipka zázračně 
zmizela a máme tu jen COVID, PROČ NIKDO – ALE absolutně NIKDO neřešíte podstatu 
problému? 

1) je to přírodní virus / nebo virus uměle vytvořený ? (rozsáhlé konsekvence z toho 
vyplývající) 

2) je to koronavirová pandemie / nebo pandemie PCR testů ? (strašení veřejnosti ve smyslu 
falešné pozitivity, následné karantény, stupidních ekonomických opatření, v konečném důsledku 
ohrožujících naše zdravé životy, svobodu a demokracii) 

3) Mají tzv. proti korono-virová opatření, jako je lock-down, povinné nošení roušek, social 
distancing a karanténní opatření chránit světovou populaci před korona-virem / nebo tato 
opatření slouží pouze k tomu, aby lidé zpanikařili, a aby tomu věřili, aniž by si kladli 
jakékoli otázky, že jejich životy jsou v ohrožení, takže nakonec farmaceutický a 
technologický průmysl může generovat obrovské zisky z prodeje PCR testů na antigeny a 
protilátky, a z prodeje vakcín ? 

 



4) Jedná se skutečně o infekční onemocnění dýchacích cest / nebo se jedná o infekční 
onemocnění krve ? (asi si nemusíme vysvětlovat, že při druhé variantě je plicní ventilace jasným 
rozsudkem smrti, pokud onemocnění způsobuje krevní sraženiny, což podle 50ti pitevních 
protokolů z Itálie a 20ti pitevních protokolů z Německa zcela jasně vím) 

5) Napadlo Vás někdy, že to, co vidíte na JIP vidíte právě proto, že jste zvolili špatnou 
diagnózu, kterou za Vás někdo vymyslel? 

6) Zkusili jste na JIP podat pacientům na místo standardních předepsaných léků 
anekdotickou léčbu = Tocilizumab tzv. anti IL6 terapii, která se používá zejména pro léčbu 
revmatických onemocnění – víte proč? (Protože na 5 UTR toho viru, či té jeho části je tzv. 
splicing ovlivňující IL6 = spouštění autoimunitní odezvy, a ta informace v těle se u těchto pacientů 
se musí přepsat – pak se tělo začne bránit a není potřeba ani plicní ventilace – díky tomu se nám 
podařilo ve spolupráci s dalšími doktory zapsat tento lék jako experimentální) 

7) Je onemocnění skutečně tak infekční / nebo se záměrně šíří v očkovacích látkách 
? (drsné já vím, ale zamyslel jste se někdo někdy nad tím, co znamená VLP´S virus like particles. 
Proč virologové nalézají jen části / fragmenty / kousky viru – a jak se do těla dostanou) 
Hmmmmm... 

8) Pokud zastavíme ekonomiku, uděláme lock down, lidé budou bez práce, bez 
peněz, opravdu si myslíte, že se Vaše situace na JIP časem zlepší nebo zhorší?    

Takže za mě jako za laika, díky za Vaši práci, zamýšlejte se ale nad podstatou toho, co 
děláte, a jestli to děláte proto, že je to Vaše přesvědčení o takovém správném postupu, 
anebo jen slepě plníte pokyny z nějakého manuálu, a vidíte co jste ještě za celý život 
neviděli. TO JE OPRAVDU VELKÝ ROZDÍL.  

Až budete mít odpovědi na výše uvedené otázky, pak se můžete pohnout z místa. Zatím si tak 
akorát budete vzájemně okopávat boty! Potřebujeme IHNED Parlamentní vyšetřovací 
komisi, odvolat nevěrohodného Ministra zdravotnictví, který je jako předseda 
vakcinologické společnosti ve střetu zájmů, a to i svým historickým působením na poli 
očkování, a provázáním s WHO a dalšími institucemi, a řadu dalších požadavků, které jsou 
součástí naší PAPÍROVÉ PETICE.  

PAPÍROVÁ MONSTER PETICE KULOVÝ BLESK JE TEDY PŘIPRAVENA K VAŠIM 

PODPISŮM!!! vše najdete v sekci PETICE na www.kulovy-blesk.cz 

1. POKYNY & INFORMACE – čtěte pomalu a velmi pozorně jako první – DŮLEŽITÉ 
2. PETICE – vymazlená o další připomínky a doporučení – DĚKUJEME 
3. NÁVRH USNESENÍ – opět trochu vylepšený – DĚKUJEME 
4. PODPISOVÝ ARCH – svobodně podepisujte jednotlivé požadavky, pokud si nebudete jisti 
požadavkem a důvodem k podpisu = PROSÍME pro JISTOTU mrkněte na argumenty do 
POKYNŮ & INFORMACÍ 

 
 
Radek PECH 
mobil: XXXXXXXXX 
http://kulovy-blesk.cz  
 

 
 
Radek’s ProtonMail for highly secured communication. 
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https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/01_POKYNY_A_INFORMACE.pdf
https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/02_PETICE_KULOVY_BLESK.pdf
https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/03_NAVRH_USNESENI_PS_O_ZRIZENI_VYSETROVACI_KOMISE_KULOVY_BLESK.pdf
https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/04_PODPISOVY_ARCH.pdf
http://kulovy-blesk.cz/
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Výzva z první linie dne 5. října 2020 

 

 

My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, 

jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich 

nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně 

a nahlas promluvili. 

Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-

19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namáhavá 

psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy 

mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na COVID nebo s 

COVIDem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu 

nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky... Sledujeme, že nálada v týlu je 

diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom nepřítel 

http://www.nemcb.cz/aktuality/vyzva-z-prvni-linie-dne-5-rijna-2020/


se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné 

chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím. 

Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních 

bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10-20 

let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří mají 

pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky 

zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich 

sotva polovina. Ano, mladí a zdraví překonají COVID většinou bez potíží. Avšak lidí, u nichž 

může skončit fatálně, je v naší populaci opravdu hodně, včetně mnohých z vás a vašich 

blízkých. 

Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic občerstvení. Děkujeme 

za to, cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o hodně víc. 

Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás. 

Proto žádáme: 

Odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti 

infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem: 

Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem 

na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc. 

Vládu a státní orgány ČR: 

Spolupracujte s nejlepšími českými epidemiology a ekonomy, ne s marketingovými 

poradci. 

Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření 

zavádíte a neměňte je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat. 

Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru, abychom jej mohli podat všem 

pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch. 

Všechny občany: 

Nebojte se! Respektujte ale, že COVID-19 je zákeřný protivník. Projevujte úctu k životu a 

zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete 

bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. 

Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat 

riziko přenosu nákazy do rizikové populace - může se to týkat i vás a vašich blízkých. 

  

Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme. 

Vaši zdravotníci z první linie 

Za autory výzvy: 

MUDr. Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP, Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí 

nad Labem 

MUDr. Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP, Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice 

Ostrava 

MUDr. Aleš Chrdle, primář, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 


