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Dobrý den, všem,  

vzhledem k tomu, že důrazně nesouhlasíme se způsobem řešení globální pandemie v ČR, 
vzhledem k tomu, že ministrem zdravotnictví byl jmenován člověk, který má úzké vazby na 
farmaceutický průmysl, WHO, evropské struktury v oblasti globální epidemiologické připravenosti, 
a zároveň je také (i kdyby už jen byl) předsedou vakcinologické společnosti ČR, tak tím vším je 
v pro nás v této situaci v naprosto nebývalém, neakceptovatelném a pro občany ČR 
ohrožujícím střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že jsou čísla o počtech COVID-19 pozitivních 
navíc zcela bezostyšně výrazně manipulována, zaváděna nesmyslná a neefektivní opatření, 
zejména poškozující naši ekonomiku, spouštíme sběr podpisů k přiložené PETICI za zřízení 
Parlamentní vyšetřovací komise KULOVÝ BLESK a splnění požadavků.  

Česká televize, která by měla přinášet nezávislé a vyvážené zpravodajství, naprosto nedělá svoji 
práci, a na místo toho straší občany České republiky uměle navyšovanými čísly, a to vše v 
souladu se strategií globálně připraveného scénáře. O informacích vztahujících se k aktuální 
situaci, a to i poskytovaných informací ze světa v našich očích doslova zmanipulovaného 
zahraničního zpravodajství, ať již toho, co se děje v USA, v Evropě, nebo v Bělorusku - to vše - je 
pro nás za peníze "nás daňových poplatníků" něco naprosto nepředstavitelného, a 
neakceptovatelného. Je nám jasné, že velký díl své odpovědnosti na celé pandemické situaci 
mají zejména odborníci a zástupci vědecké obce. Těm jsme již v úterý zaslali velmi 
důrazný otevřený dopis. Stejně tak jsme o petici informovali již v úterý všechny předsedy 
poslaneckých klubů, a všechny nezařazené poslance.  

Je pro nás absolutně neakceptovatelné, jakékoli poškozování ekonomiky ČR a 
neuvěřitelný hazard se zdravím všech občanů ČR. Velmi oceníme, pokud jako zodpovědné 
osoby za stav naší země nám pomůžete zastavit chaos, který pomalu a jistě ohrožuje 
nejen všechny občany ČR, ale i naši národní suverenitu, naši svobodu a demokracii. Víme 
o chystaném globálním ekonomickém resetu, stejně tak o implementaci nových 
technologií na bázi umělé inteligence, a s tímto postupem zcela jednoznačně 
nesouhlasíme. Nikdo z Vás nemáte právo, a ani jste neobdrželi mandát od nás občanů ČR 
k takovým krokům, které ohrožují celou naši společnost. Udělejte správnou věc, a zasaďte  
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se jako občané ČR s Vaší vlastní osobní odpovědností a s využitím moci, která Vám byla 
námi svěřena, k podpoře přiložené PETICE a splnění všech požadavků v ní uvedených. 
Vyšlete tak celému národu pozitivní signál, a uklidněte situaci ještě před její zcela 
nevyhnutelnou a nekontrolovanou eskalací.     
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