
Shrnutí dění ve FB skupinách v souvislosti s koronavirem  –první polovina května 2021 

Sledované skupiny: 

 Nejsme loutky: 39,5 tis členů 

 Covidu se nebojíme, bojíme se "opatření" - Nechte nás na pokoji! 10,4 tis členů 

 Fórum vlastenců: 7, 5 tis členů  

 Přátelé Ruska v České republice 16,3 tis členů  

 Fanclub Tomia Okamury a SPD: 24 tis členů 

 Nenechám se očkovat: 11 tis členů  

 Češi, táhněme za jeden provaz: 16,8 tis členů 

 Rodiče proti rouškám: 3,9 tis členů 

 Děti do škol/školek BEZ testů a roušek!!! 21, 1 tis členů 

 Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a Slováci jednotně! 9,7 tis členů 

Myšlenková mapa: 

 



Očkování: 

protesty proti očkování dětí, včetně útoků a výzvy k šikaně prof. Hořejšího, očkování jako přístup k 

normálnímu životu - důkaz, že to nebyla nemoc, vakcína je neprověřenáprotesty proti očkování dětí, 

včetně útoků a výzvy k šikaně prof. Hořejšího, očkování jako přístup k normálnímu životu - důkaz, že 

to nebyla nemoc, vakcína je neprověřená. Snaha infiltrovat (trolit) diskuze pod vládní kampaní o 

očkování.  

      

     

  



  

 
  



Vliv očkovaných na zdraví druhých: 

spike proteiny z vakcín způsobují zdravotní následky blizkých těch, kteří se dali očkovat - potraty, 

modřiny, silné krvácení, na pokynech u vakcíny je napsáno, že se u něj nesmějí zdržovat těhotné 

zdroj dezinformační článek z Aeronetu:  

https://aeronet.cz/news/soukroma-skola-na-floride-nezamestna-ucitele-kteri-se-nechali-ockovat-

protoze-v-usa-se-zacinaji-sirit-desiva-svedectvi-tisicu-zen-ktere-po-kontaktu-s-ockovanou-osobou-

potratily-dite/  
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Nošení roušek a respirátorů: 

souhrnná tabulka, způsobuje plísně, kožní problémy,  má vliv na psychiku, centrální nervovou 

soustavu, krevní oběh, roušky symbolizují otroctví 

 

 

 

  



Omezení občanských práv: 

bez očkování si člověk už ani nekoupí chleba, Heiko Mass jako nový Hitler požaduje, aby neočkovaní 

byli zbaveni lidských práv, očkování jako holocaust 

 

 

 



Výzvy k občanské neposlušnosti: 

výzvy k bojkotu a nedodržování opatření, iniciativa majitelů provozoven nepožadovat dodržování 

opatření a své prodejny značit vlajkou 

 

 

 

  



Nenávist ke zdravotníkům: 

zdravotníci se podílejí na genocidě a covidovém podvodu, mají na rukou krev, protože dávají lidem 

nevyzkoušené vakcíny, "prý jen plní rozkazy", což tvrdili i nacističtí váleční zločinci   

 

 

 


