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                                  HĽADÁ   SA   MILIÓN   HLUPÁKOV, I. časť 

  

 Podľa výsledkov prezidentských a parlamentných volieb by to na Slovensku 

nemal byť problém. Dokonca i s prebytkom. Duchom Penty nasvietený minister 

zdravotníctva nám stroho oznámil, že objednal – a my zaplatíme – tri milióny vakcín na 

obľúbený k.vírus. Kde by sme bez neho boli? Presnejšie oni, ich zisky, ich manipulácie, 

ich triedny boj! 

 Treba dúfať, že až dôjde na očkovanie, že celá táto vládnuca lumpeninteligencia, 

aj so svojimi rodinami a blízkymi, sa dajú pichnúť ako prví.  Vláda, celé ministerstvo 

hrôzy, teda zdravotníctva, prezidentský palác a parlament v priamom prenose. Strana 

Pellegrini, Raši a ostaní Darebáci, v skratke P.R.D. – SD, môžu k tomu zabezpečiť 

chlebíčky a biele víno. Červené nie, mohlo by to byť považované za prejav sympatií 

k Rusku, či dokonca komunistom. 

 Následne, na diaľnicu od Trnavy do Bratislavy by sa mohli navoziť, bez rozdielu 

rasy, národnosti a pohlavia, ich voliči. Aby si postupne, aj s rodinami, počkali na svoju 

dávku šťastnej vakcíny. Keďže nepoznáme očkovaciu schému, optimistický vychádzame 

z toho, že na jedného priemerne inteligentného voliča by tri ampulky mali stačiť. Ak nie, 

dokúpime. Bude z čoho, Sulík predal východniarskú el.rozvodnú sieť Nemcom. Tak 

robia hlupáci vždy, keď stabilita meny je vo hviezdach. A nie len tých na americkej 

zástave. 

 Aj študent farmácie, už po prvom semestri vie, že vývoj vakcíny nemôže trvať 

rok, či menej. Vývoj akéhokoľvek nového lieku (molekuly) trvá desať i viac rokov. 

Jeden z našich popredných odborníkov sa na TV obrazovke vyjadril, že vakcína bude 

účinná, lebo skúšky na opiciach sú úspešné. Možno mu len pripomenúť, že aj skúšky 

s liekom, neskôr známym ako Viagra, vychádzali v predklinike rovnako: prekrvovali 

srdcový sval; liečba ischémie srdca vyzerala nádejne. A keď sa klinickému skúšaniu 

podrobili dobrovoľníci, výsledok bol o pár desiatok centimetrov inde.  

 Odbornú úroveň ministra zdravotníctva nájdeme v jednej vete programového 

vyhlásenia vlády, v časti týkajúcej sa ústretovosti k inovatívnej medicíne: „Vláda SR 

zlepší podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh“, 

s.40). U liekov – už od Hipokrata – je na prvom mieste bezpečnosť, až ďaleko za ňou je 

účinnosť! Kúpite si auto, ktoré má super plyn, ale nemá brzdy? 

 Ak u nosičov diplomových prác zlyhali – rozumej podvádzali -  nie len ich autori, 

ale aj ich školitelia, ich oponenti a celé ich Alma z-mater, aj v prípade avízovanej 

vakcíny je to rovnako. Kde je odborné stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, 

kde sú hlasy popredných vedeckých pracovísk, hlavných odborníkov ministerstva 

zdravotníctva pre tieto oblasti, a ďalších, ktorí nie len z etického hľadiska, majú 

povinnosť vyjadriť sa k tak závažnej veci? Nie sú to len dobré platené trasorítky?  

Zavesené na rovnakej finančnej šnúre a na rovnakých konzumných hodnotách ako celý 

tento ponovembrový, darebácky a zločinecký režim? 

 Je len jedno logické vysvetlenie, že vakcína bola pararelne vyvíjaná už počas 

montáže nového koronavírusu. Teda pred tými, povedzme desiatimi a viac rokmi. 

U biologických zbraní je to tak. Potom môže byť bezpečná i účinná. Kto to vie? 

 Vo svete existuje celá škála liekov, kde ich bezpečnosť a účinnosť, boli 

preukázané na státisícoch, možno i miliónoch pacientov, a nie len jedno desaťročie pred 

týmto príbehom. Baktérie a vírusy najbezpečnejšie likviduje (a triedi) náš imunitný 

systém. A je mu úplne jedno, či ide o nový alebo predchádzajúci koronavírus. V Rusku, 

napr. ešte z čias Sovietskeho zväzu, majú Derinat a Ferrovir, a iné. Na Cube, Interferón 

alfa 2B (dnes už vyrábaný v spoločnom podniku v Číne). Pravda, ich kádrovým 
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nedostatkom je rodný list. Pokiaľ za socializmu nebolo problémom doviezť liek zo 

Švajčiarska, či z USA, ak sme RVHP-ácky ekvivalent nemali, dnes opačné triedne garde 

neplatí. Totalitarizmus kapitálu a integrovaná hlúposť nahradili Múr berlínsky múrmi 

oveľa sofistikovanejšími. EMA, Európska lieková agentúra, je len jeden z nich. Ale až 

pôjdete do Ruska, či na hranice Fínska s nim, alebo odbehnete z Varadera do Habany, 

na kliniku CIREN, kúpte si spomínané lieky. V oboch krajinách, a určite aj v iných, sú 

zdravie človeka a jeho život, na prvom mieste!  

 

Hlupákom kapitalizmus. Múdri a čestní ľudia chcú viac! 

 

31. 7. 2020                                                                              PhDr. Michal Dieneš, CSc. 

  

 

Pokračovanie, II. časť 

 

 Tak sme sa dozvedeli, že medicínske trasorítky a na všetko odhodlaní politici, 

s nebojácnym predsedom vlády na čele, nám pripravili aj očkovaciu mapu. Kto pôjde na 

dereš prvý, druhý až po toho posledného šťastlivca. Mám k tomu len zopár doplnení. 

Určite by medzi prvými zachránenými mali byť aj voliči VPN a KDH, ktorí ako prví 

pochopili, že socializmus bol odsúdeniahodný a zločinecký režim. Ich genetickú vzorku 

treba uchovať ako relikviu pre výstrahu ďalším generáciám. Taktiež by sa malo myslieť 

aj na všetkých úspešných privatizérov, a ich rodiny. Aby sa na nikoho dôležitého z ich 

radov nezabudlo, určite k tomu dobre poslúži zoznam mien a finančných hodností 

v spise, na ulici známom ako Gorila. 

 Treba len dúfať, že naši starostliví dejatelia nezabudnú na nikoho, ani na svojich 

milovaných novinárov. Tých, a to zo všetkých médií naraz, by mali zhromaždiť na 

hradnom vŕšku. Aby pritom neprechladli, veď len z boxu bude sršať sibírska zima, 

dopriať im vytúženú blahodárnu injekciu v priestoroch parlamentu. Samozrejme, 

v priamom prenose. Bol by v tom aj symbol: tu sa rodí pravda, za ktorú tak statočne, 

niekedy aj bezplatne bojujú. Naši hrdinovia. 

 Všetci to poznáme, vždy príde Deň potom. Po opici vytriezveme, po líbankách 

tiež; a rovnako aj po voľbách, tých parlamentných zvlášť. Už 31 rokov! A zdá sa, že ani 

takáto dĺžka nestačí. Žeby Einstein? Myslím, že očkovanie všetko zmení. Hlupákom je 

úplne jedno, či vakcína bude bezpečná a účinná, im stačí, že ju dostanú. Tak sú na to 

zvyknutí už od Novembra 89. Inak povedané, hlavne, že sú voľby. A tí druhí? Tí na tom 

budú takmer rovnako ako doteraz, len ich bude viacej! Opäť Einstein. Pre úspešných 

absolventov ZDŠ aj kapitola percentá. Nuž, a časom rastúca kvantita prinesie aj novú 

kvalitu. Dialektika. Tak dobre popísaná už za Hegla; aby sme nepoburovali. Napíšete 

kosák, a je to na podmienku, napíšete kladivo, bojím sa domyslieť. Ešte, že sme toto v 

rodine nakúpili pred našim letopočtom. Pre úplnosť, nepoužívajte ani výraz klinec, a nie 

len pred Veľkou nocou, to by sa mohli uraziť ďalší naši známi. 

 Je neuveriteľné do akých absurdít nás dostal, a stále tlačí tento ponovembrový 

režim. Bolo by to na smiech, ak by to bola len Štepková divadelná hra. Ale toto je hra 

s našimi osudmi a životmi. Bezcitná a dobre vykalkulovaná. Smrtonosne vážna. 

 Schválne, pamätáte si z titulku veľkých novín, také jednoduché heslo, brali sme 

ho ako frázu, však. Nikdy nestratilo svoju pravdivosť a aktuálnosť. Až sa znova objaví 

nad hlavami protestujúcich, bude to znak, že Titanic končí – nie skôr - a prestupuje sa 

na inú loď. Noemova archa, Aurora, Granma, ale aj iné lode a lodičky. 

 

21. 12. 2020                                                                                Michal Dieneš 
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Prečo pochybovať o bezpečnosti vianočnej vakcíny? 

 

1. U každého lieku musia byť k dispozícii verejnosti dostupné dva základné 

dokumenty. Ide o skratky v anglickom jazyku: SCP a PIL. Prvá skratka 

v preklade znamená Súhrn charakteristických vlastností lieku. Je určená pre 

lekárov resp. odborníkov a stručne poskytuje relatívne všetky kľúčové 

informácie o lieku, o výsledkoch predklinických a klinických skúšok. Okrem 

iného uvádzajú sa tu vedľajšie a nežiadúce účinky, kontraindikácie s inými 

liekmi, a samozrejme podmienky a spôsob skladovania, ako sa liek má aplikovať, 

čo pri predávkovaní. Pre koho je rizikový a prečo. PIL, príbalový letáčik,  

poznáme všetci, ide o ten lístoček, ktorý je v škatuľke každého lieku. Obsahovo 

vychádza z SCP len je stručnejší, a zrozumiteľnejší, lebo je písaný pre laikov, 

teda pacientov. 

2. Jednoduchá otázka: prečo tieto dva dokumenty, ak sa chystá taký masívny útok 

na ochranu nášho zdravia, už dávno nevisia aspoň na internete? Aj s komentármi 

popredných vedeckých autorít! Naša medicínsko-farmaceutická buržoázia, 

a nemám na mysli len ŠÚKL a ministerstvo zdravotníctva, slávnu Asociáciu 

ochrany práv pacientov, ale – a najmä – nezávislé dekanáty lekárskych fakúlt: 

Bratislava, Martin a Košice, kde ste? Je len jedno, tzv. logické vysvetlenie, že 

všetci sú nejakým spôsobom na výplatnej listine pána Pfizera. Alebo sa mýlim? 

Aj toto je dôkaz, že kapitalizmus vydegeneroval (nejde o preklep) celý systém 

korupcie a lži, lebo posvätným cieľom nie je zdravie, ale zisk. Alebo sa mýlim? 

3. Aká je dôveryhodnosť divadelných vystúpení a la Biden? Pred kamerami sa 

pichá vakcína, však. Nič presvedčivejšie! Ale o čom, len o manipulovaní. Kto vie, 

čo je v striekačke, celaskon, HadveO? Dôkaz je jednoduchý, ukázať celý proces, 

samozrejme v priamom prenose, vrátane náhodného výberu ampulky z boxu. 

Pravda, čo ak by to dopadlo rovnako úspešne ako u skolabovanej US sestričky? 

Alebo horšie? 

4. Pochybná je rýchlosť skonštruovania vakcíny a jej vedecký nekritická 

propagácia. Áno, súčasné biotechnológie, genetické inžinierstvo a iné výdobytky 

reálne umožňujú urýchlenie vývoja. Pre porovnanie, aj automobil – od zavedenia 

pásovej výroby – sa nevyrába jeden za deň, ale jeden za pár minút. Lenže liek nie 

je znôška plechu, či plastu. Vstupuje do nášho tela, ktorého cykly a fungovanie 

majú stále rovnakú prirodzenosť. Čas sa tu kúpiť nedá. Platí to, čo som napísal 

v prvej časti. Dôkazom je aj modrá tabletka pre pánov, z tej istej dielne ako je 

táto vianočná vakcína. Koľko zdatných mužov padlo za vlasť v posteli, než sa 

prišlo na to, že ju môžu bezpečne užiť len mladí a zdraví! A tí to predsa 

nepotrebujú. 

5. Teraz niečo vyslovene konšpiračné: prečo ju na trh (!) dávajú práve vo 

vianočnom čase? Nemohlo to počkať, napr. do Valentýna? Nemal by to pán H. 

dať prešetriť? 

 

 

                                                                                                                           MD  

  

  

  

  


