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Vážený pan  

Mgr. René Zavoral 

generální ředitel Českého rozhlasu  

 

          Praha 22. 9. 2021 

Vážený pane generální řediteli,  

obracím se na Vás ZNOVU se žádostí o rychlou nápravu níže popsané situace. 

Krajským lídrům Aliance národních sil ve Středočeském kraji, v Olomouckém 
kraji, v Královehradeckém kraji a v Libereckém kraji byl po natočení volebních 
vizitek zaslán vždy vedoucím krajské redakce email (viz níže), kde jim oznamuje, 
že volební vizitka bude zkrácena o jisté pasáže, protože jsou údajně v rozporu s 
pravidly, kodexem či právním řádem. Českým rozhlasem připojené „argumenty“ 
však nejsou pravdivé – viz důkazy níže, a proto se jedná zcela jednoznačně o 
nepřípustnou cenzuru a svévolné porušení svobody slova, volebního zákona a 
Ústavy ČR. Skupina těchto samozvaných cenzorů rozhoduje v rozporu se 
zákonem o tom, co smí anebo nesmí zaznít v rámci volební kampaně. Tito lidé 
však nejsou vlastníky Českého rozhlasu, nýbrž jen pouhými a dokonce jen 
dočasnými zaměstnanci veřejnoprávního média a mají povinnost ctít Listinu 
základních práv a svobod, článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace 
jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Tito cenzoři jsou ze zákona povinni 
respektovat rovnou volební soutěž. Pokud tak nečiní, jednají protiprávně. 

Dovolte, abych upozornila na následující fakta. 

1) Pandemie a dokonce ani epidemie nebyla nikdy vyhlášena ani ze strany 
hygieny ČR  – viz příloha vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR. Neexistuje 
dokonce ani žádný takový dokument, který by vydala WHO. Ta jen ústy svého 
ředitele na tiskovce 11. 3. 2020 deklarovala toto: „Provedli jsme posouzení, že 
COVID-19 lze charakterizovat jako pandemii." Ale jako „pandemii“ posoudila 
WHO například  i prasečí chřipku. Něco řečeného ředitelem WHO na tiskovce 
ale rozhodně není to samé, co oficiální vyhlášení! https://www.who.int/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
Znovu opakuji: neexistuje žádný právní dokument WHO, kterým by byla 
pandemie vyhlášena. Všechny dopady do ekonomiky (související s tzv. 
pandemií) vyhlásilo WEF a to dokonce již 24. 1. 2020 na uzavřeném zasedání 
a ještě před tím, než o tom veřejně pohovořil šéf WHO. 
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/wuhan-coronavirus-china-cepi-
vaccine-davos/ 
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A proto jsou slova lídrů ANS pravdivá. 
 

2) Americká federální agentura pro zdraví (CDC) provedla 1. září na své oficiální 
stránce tyto změny: definice mRNA COVID-19 „vakcíny“ se změnila.  Nyní zní 
následovně: „Vakcína je přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní 
reakce těla proti chorobám.“ Pro srovnání – stará definice na stejné stránce zní: 
„Vakcína je produkt, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity 
vůči konkrétnímu onemocnění a chrání osobu před touto nemocí.“ USA změnily 
definici vakcíny a přidaly k ní genetickou složku. Americká společnost, která 
vydává referenční knihy a slovníky pojmů, Merriam-Webster, Inc., která je 
dceřinou společností Encyclopedia Britannica, Inc., tiše změnila definici pojmu 
„vakcína“. Vakcína je podle slovníku Merriam-Webster také „přípravkem 
genetického materiálu“. https://www.merriam-webster.com/dictionary/vaccine 
A proto jsou slova lídrů ANS pravdivá. 
 

3) MUDr. Wolfgang Wodarg (německý lékař a politik, předseda parlamentního 
shromáždění zdravotního výboru Rady Evropy) vyzval k prošetření 
nepatřičného vlivu vyvíjeného farmaceutickými společnostmi na globální 
kampaň chřipky v rámci WHO a upozornil na politickou (nikoliv odbornou!) 
změnu "definice" pandemie přímo na veřejném slyšení v Evropském 
parlamentu.  

A proto jsou slova lídrů ANS pravdivá. 

4) SÚKL přímo svých stránkách uvádí toto: EMA uvádí k očkovací látce Comirnaty 
a Moderna tyto informace: “Dopad očkování přípravkem Comirnaty/Moderna na 
šíření viru SARS-CoV-2 dosud není znám. Dosud není známo, kolik 
očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus. V současné době 
není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytovaná Comirnaty/Moderna. Lidé 
očkovaní v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledováni, aby získali další 
informace o době trvání ochrany.” 

https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-3-
2021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=Iw
AR1oBkwfw9obL3yj5I9nLoICNlmadQuo20G31nUVEF7bD175bgvjRJ0hsco 

Vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech získala POUZE podmínečnou 
registraci. 

https://www.sukl.cz/sukl/evropska-agentura-pro-lecive-pripravky-doporucila-
udelit-1 

Proticovidové „vakcíny“ m RNA obsahují geny, kódující proteiny patogenu. Jsou 
schváleny jen podmíněně a experiment bude teprve vyhodnocen! Ergo jsou to 
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experimentální látky na genové bázi. U Evropského soudu navíc běží žaloby na 
tyto tzv. „vakcíny“ a v současné době jsou projednávány. 

A proto jsou slova lídrů ANS pravdivá. 

5) Nejvyšší správní soud zjistil 38x závažné porušení práva ze strany ministerstva 
zdravotnictví, které de facto nezákonně vynucuje očkování. Jedna z mnoha 
veřejných informací na toto téma je například zde: „Za chyby v opatřeních proti 
covidu dostanou úředníci od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha pokuty.“ 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-chyby-v-protiepidemickych-
opatrenich-dostanou-urednici-od-vojtecha-pokuty-174740 

A proto jsou slova lídra ANS v Libereckém kraji pravdivá. 

6) Evropská unie je podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu (Maastricht I / II) a 
Lisabonu (LS) etatisticky koncipovaná nadnárodní instituce na kvazi ústavním 
základě. Členské státy jsou zavázány – bez ohledu na podobu a složení 
jednotlivých národních vlád – k praktikování jednodimenzionálního 
ekonomického modelu. Tento model - s možností sankcí v případech prohřešků 
proti němu - problematicky nazývaný neoliberální, však není „tržní“, ani liberální 
a už vůbec ne sociální. Současná EU je centrálně organizovaná a smluvně 
zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad 
národními státy a jejich demokratickými institucemi. Jestliže LS zavazuje její 
signatáře k praktikování toho, co nazývá ‚otevřeným tržním hospodářstvím s 
volnou soutěží‘ (Hlava VIII: Kap. 1, čl. 119-120) a zároveň zakazuje jeho 
omezení (tedy regulaci resp. intervencemi) státem (Hlava I: Kap. 3-4; Hlava VII: 
Kap. 1, čl. 106-107), je o „národní“ politice rozhodnuto již před volbami a to zcela 
bez ohledu na jejich výsledek. Institucionální rámec euro-smluv platí pro státy, 
nikoliv jen pro politické strany, a jsou tedy obecně závazné.  

A proto jsou slova lídra ANS ve Středočeském kraji pravdivá. 

7) K otázce 11. 9. 2001. Morgan Reynolds, profesor na Texas A&M University a 
bývalý vysoký úředník Bushovy administrativy  (v době útoků 9 - 11 byl šéfem 
centra Criminal Justice Center při Národním centru pro policejní analýzu) žádal 
řádné vědecké přezkoumání tragédie z 11. září, které bylo zorganizováno 
„zevnitř“ a veřejně před americkým senátem sdělil, že vědci a specialisté byli 
zastrašováni, aby se k tématu vyjadřovali. Mnoho odborníků požaduje politické 
zveřejnění skutečné pravdy o pozadí 11. září 2001 – například: Architects and 
Engineers for 911 Truth – asociace architektů a inženýrů žádajících vyšetření 
událostí z 11. září 2001 nebo Pilots for 9/11 Truth – organizace pilotů a 
leteckých profesionálů za nalezení pravdy za událostmi z 11. září a tisíce 
dalších odborníků přímo v USA.  

A proto jsou slova lídra ANS v Libereckém kraji pravdivá. 
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Vážený pane řediteli, chci věřit, že výše uvedené argumenty jsou dostatečným 
důkazem nekompetentnosti a zlé vůle ze strany skupiny cenzorů ČRo. Prosím 
tedy o urychlenou nápravu. Opravdu neradi bychom podnikali právní kroky proti 
konkrétním lidem. 

 

S pozdravem 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně 

Pro informaci zasláno: 

Předseda Rady ČRo 

Předseda RRTV 

 

 
 
______________________ Původní zpráva: ________________________ 
> Od: "Lochař Pavel" <pavel.lochar@rozhlas.cz> 
> Komu: "vitova.vladimira@centrum.cz" <vitova.vladimira@centrum.cz> 
> Datum: 21.09.2021 10:46 
> Předmět: Stanovisko ČRo k volební vizitce 
> 

Dobrý den, paní Vítová, 

na základě posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a regionální stanice Český 
rozhlas Region jsem byl pověřen, abych Vám oznámil následující stanovisko: 

Ve své odpovědi na otázku č. 1 jste při natáčení předvolební vizitky řekla následující 
formulaci, cituji: „Jednak tu pandemii, která ani pandemií není, protože to by muselo být 12 
procent úmrtí v obyvatelstvu - je to 0,1 - vůbec nevyhlásila Světová zdravotnická 
organizace, ale v lednu Světové ekonomické fórum. Takže už to samo o sobě znamená, že 
nejde o problém zdravotní.“ Ve své odpovědi na otázku č. 1 jste také uvedla následující 
formulaci, cituji: „A nejedná se vůbec o vakcinaci, ale o podání experimentální látky na 
genové bázi. A na to se vůbec nevztahují normy EU.“ 

Ve své odpovědi na otázku č. 5 jste při natáčení předvolební vizitky řekla následující věty, 
cituji: „Protože ve všech dokumentech už od vzniku EHS je tam vždy řečeno, že existuje 
nadřazenost nadnárodních korporací a hospodářských kartelů nad národními státy. Takže 
pokud chceme být suverénní a soběstační tak rozhodně nemůžeme zůstávat v Evropské 
unii, kam daleko víc platíme, než získáváme.“ 

Podle vedení zpravodajství ČRo i stanice ČRo Region jde o porušení pravidel pro natáčení a 
vysílání vizitek krajských volebních lídrů ve volbách do sněmovny Parlamentu ČR 2021, 
konkrétně článku č. 9, který říká, že regionální studio musí odmítnout vysílání odpovědi nebo 
jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo 
těmito pravidly. 
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Odůvodnění: 

Pandemii vyhlásila WHO v březnu 2020. Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující 
více zemí/kontinentů. Pro každou nemoc jsou u epidemie jinak stanovené počty nemocných a 
zemřelých. 

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv byla všem vakcínám proti onemocnění covid-19 
udělena podmínečná registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci 
humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi. Všechny vakcíny proti 
onemocnění covid-19, které se používají v zemích EU, tedy i v České republice, jsou 
podmínečně registrované centralizovanou procedurou na úrovni Evropské unie, v žádném 
případě nejde o vakcíny experimentální. 

Evropská unie se řídí Amsterodamskou smlouvou z roku 1997, Lisabonskou smlouvu, kterou 
státy podepsaly v roce 2007. ČR ji ratifikovala 3. listopadu 2009, a nic o nadřazenosti 
národních korporací a hospodářských kartelů nad národními státy tyto smlouvy 
neuvádějí. Vaše tvrzení, že Česká republika platí Evropské unii více, než získává, je 
nepravdivé. 

Z toho důvodu jsme zvýrazněné části z Vašich odpovědí vystřihli, protože jde o nepravdivá 
tvrzení. Kontext ani plynulost Vašeho vyjádření se tím nijak nezmění. 

Děkujeme za pochopení 

Pavel Lochař 

Vedoucí redakce 

Český rozhlas 
Zpravodajství Praha a střední Čechy  
Hybešova 10 | 186 72, Praha 8-Karlín 
tel: 221 55 3981 | mobil: 724 102 950 
e-mail: pavel.lochar@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz 

 

Od: Volby 2021 <volby2021@rozhlas.cz> 
Datum: 21. září 2021 13:39:31 SELČ 
Komu: nildon@post.cz 
Kopie: aliancens@centrum.cz 
Předmět: volební vizitka 

 
Dobrý den, 
Na základě posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a regionální stanice Český 
rozhlas Olomouc jsem byl pověřen, abych Vám oznámil následující stanovisko: 
  
Ve své odpovědi na otázku č. 1  při natáčení předvolebních vizitek 31. 8. jste řekl následující 
formulaci, cituji: „…i stát, že vlastně takhlectak tlačí lidi do něčeho, co vlastně není klinicky 
otestované. Je to vlastně experimentální vakcína a chcou na základě experimentální 
vakcíny dosáhnout toho…“.   
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Podle vedení zpravodajství ČRo i stanice ČRo Olomouc jde o porušení pravidel pro 
natáčení a vysílání vizitek krajských volebních lídrů ve volbách do sněmovny 
Parlamentu ČR 2021, konkrétně článku č. 9, který říká, že regionální studio musí 
odmítnout vysílání odpovědi nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem 
ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. Z toho důvodu jsme tuto formulaci 
(v textu vyznačenou tučně červenou barvou) z Vaší odpovědi vystřihli. Kontext ani plynulost 
Vašeho vyjádření se tím nijak nezmění. Stejným způsobem postupujeme u všech kandidátů, 
kteří podle vedení zpravodajství ČRo i stanice ČRo Olomouc porušili pravidla pro natáčení a 
vysílání vizitek. 
  
Připomínám, že vysílání Vaší vizitky na základě losování pořadí proběhne 1. 10. v 15:40 na 
stanici Český rozhlas Olomouc. 
  
Děkujeme za pochopení 
  
S pozdravem 
  
Vladimír Onderka 
vedoucí zpravodajství 

Český rozhlas Olomouc 
Horní náměstí 21 | 771 06 Olomouc 
tel.: 221 555 439 | mobil: 702 021 685 
e-mail: vladimir.onderka@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz 

IČ 45245053 | DIČ CZ45245053 
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
  
 
 

 

 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Pařízek Martin <martin.parizek@rozhlas.cz> 
Komu: michal.biegl@seznam.cz <michal.biegl@seznam.cz> 
Datum: 21. 9. 2021 11:09:54 
Předmět: Posouzení vizitky v ČRO 

 

Dobrý den, 
  
na základě posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a regionální stanice Český rozhlas Hradec Králové 
jsem byl pověřen, abych Vám oznámil následující stanovisko: 
  
Ve své odpovědi na otázku č.1 při natáčení předvolebních vizitek jste řekl následující formulaci: 
  
0:49 ,,Rád bych se vrátil k bodu číslo 1, on to vlastně není problém kraje, ale je to celospolečenský problém - 
takzvané povinné očkování. Dá se říct, že vakcíny, které jsou experimentální, a které nejsou zdravé pro lidské 
tělo, mají pouze jenom z Evropské unie dočasné povolení, tudíž jsou nezákonné.“ 
  
Podle vedení zpravodajství ČRo i stanice ČRo Hradec Králové jde o porušení pravidel pro natáčení a vysílání 
vizitek krajských volebních lídrů ve volbách do sněmovny Parlamentu ČR 2021, konkrétně článku č. 9 , který říká, 
že regionální studio musí odmítnout vysílání odpovědi nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem 
ČR, Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. 
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Z toho důvodu jsme vytučněné části z Vaší odpovědi vystřihli, protože jde o nepravdivá tvrzení. Kontext ani 
plynulost Vašeho vyjádření se tím nijak nezmění. 
Připomínám, že vysílání Vaší vizitky na základě losování pořadí proběhne 22.9. v 15:50 na Českém rozhlasu 
Hradec Králové. 
  
Děkujeme za pochopení 
  
Martin Pařízek 
vedoucí redakce  

  
Český rozhlas  
Centrum zpravodajství  
Havlíčkova 292 | 50101 Hradec Králové  
tel.: 221 554 610 | mobil: 603 724 559  
e-mail: martin.parizek@rozhlas.cz | www.rozhlas.cz  

IČ 45245053 | DIČ CZ45245053  
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
 

 

 
______________________ Původní zpráva: ________________________ 
> Od: "Šácha Tomáš" <tomas.sacha@rozhlas.cz> 
> Komu: "liberecky@aliancenarodnichsil.cz" <liberecky@aliancenarodnichsil.cz> 
> Datum: 15.09.2021 09:24 
> Předmět: Volební vizitka ČRo - porušení pravidel 
 
Dobrý den, 
Na základě posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu a regionální stanice Český rozhlas Liberec jsem 
byl pověřen, abych Vám oznámil následující stanovisko: 
 
Ve své odpovědi na otázku č. 1 při natáčení předvolebních vizitek  1.9.2021 jste řekl následující formulaci, cituji: 
"vynucování vakcinace, která je podmínečně schválená Evropskou unií a jako taková je celkově experimentální a 
tudíž její vynucování je protizákonné. Navíc pandemie jako taková nebyla v naší zemi vůbec identifikována, 
protože při pandemii musí minimálně dvanáct procent onemocnět infekcí a zemřít. Takže pokud máme statistická 
čísla 0,1 procenta, tak je to celé jeden velký blud". 
 
Ve své odpovědi na otázku č. 2 jste řekl následující formulace, cituji: "..vynucování vakcinace, která je 
nezákonná, je experimentálně schválená." (..) "Ve skutečnosti se nejedná o vakcínu, ale o látky související s 
genovou terapií a navíc podmínečně schválené. Tudíž jakékoli vynucování je protizákonné." 
 
Ve své odpovědi na otázku č. 4 jste řekl následující formulaci, cituji: "Například si uveďme teď k výročí oficiální 
verzi 11. září, která je teď postavená (z) polopravd minimálně, spíše lží." 
 
Podle vedení Zpravodajství ČRo i stanice ČRo Liberec jde o porušení pravidel pro natáčení a vysílání vizitek 
krajských volebních lídrů ve volbách do sněmovny Parlamentu ČR 2021, konkrétně článku č. 9, který říká, že 
regionální studio musí odmítnout vysílání odpovědi nebo jejich částí, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, 
Kodexem Českého rozhlasu nebo těmito pravidly. Z toho důvodu jsme zvýrazněné části ve formulacích z Vašich 
odpovědí vystřihli. Kontext ani plynulost Vašeho vyjádření se tím nijak nezmění. 
 
Připomínám, že vysílání Vaší vizitky na základě losování pořadí proběhne 27.9. v 15:50 na Českém rozhlase 
Liberec. 
 
Děkujeme za pochopení 
 
S pozdravem 
Mgr. Tomáš Šácha 
vedoucí redakce 
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