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Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. 

Otevřená odpověď doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi, Ph.D.  

na jeho e-mail ze dne 30. ledna 2014 

 

Vážený pane docente, 

zdá se, že šíření pomluv o profesorce Strunecké považujete za svoje poslání a veškerou svoji 

korespondenci se mnou proto uveřejňujete na internetu. Já jsem na Váš poslední e-mail  

neodpověděla, protože v e-mailové korespondenci, která by měla být krátká a výstižná, 

nebylo možné dostatečně vysvětlit a věcně reagovat na všechny Vaše výtky a kritiky, které 

obsahoval. Respektovala jsem i to, že máte důležitější pracovní povinnosti než je diskutování 

se Struneckou. Teprve poté, když jste panu Ing. Jermářovi napsal, jak chápete moje odmlčení, 

považuji za svoji povinnost Vám  odpověď napsat. Předem upozorňuji, že se bude jednat o 

dlouhý traktát, avšak doufám, že ho v nezkrácené podobě rovněž uveřejníte na stránkách 

http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-

rndr.-a.-strunecke/, kde se mojí osobě věnujete ve zcela nebývalém rozsahu. Já ho uveřejním 

na stránkách www.rizikaockovani.cz, aby se naši čtenáři mohli seznámit s kritickými 

připomínkami k našim knížkám. Omlouvám se, že Vaše výroky a tvrzení budu označovat 

pouze zkratkou RM. Pravopisné chyby ponechávám bez oprav, abych nevhodně nepozměnila 

smysl Vašich vět. 

 

Ing. Z. Jermářovi jste napsal: 

RM: Anna Strunecká zřejmě neměla odvahu zveřejnit mou reakci na její e-mail, tak Vám jej 

níže zasílám. Jinou mou odpověď na její e-mail najdete zde:  

http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-

rndr.-a.-strunecke/  

A tady je moje odpověď na e-mail A. Strunecké, na který již nereagovala. Asi neměla co. 

(Následuje Váš poslední e-mail mně z 30. 1. 2014, který zjevně s potěšením šíříte.) 

 

AS: Přiznám se, že nevím, kde jsem měla podle Vašeho očekávání zveřejnit Vaši reakci, já 

zpravidla považuji e-mailovou korespondenci za osobní a intimní záležitost a bez souhlasu 

autora žádné zprávy určené mně dále nešířím ani nezveřejňuji.  

Ráda bych hned na začátku čtenáře i Vás ujistila, že si vážím Vaší práce ve prospěch zdraví 

dětí v rozvojových zemích. Vystupujete také jako milující otec – i když si Vás patrně Vaše 

děti moc neužijí vzhledem k Vašim misím, avšak Vy jim to vynahradíte v počtu vakcín na 

jejich ochranu. Dokážu rovněž pochopit, že Vaše kritiky vůči mým názorům jsou vedené  

snahou nedovolit jakékoliv poškozování zdraví dětí ani dospělých v ČR. Ostatně, o to se 

snažíme i my v našich knížkách a přednáškách a jsme otevřeni zodpovědným, věcným a 

konstruktivním diskusím. 

Také považuji za nutné upozornit, že nejsem jedinou autorkou knih Doba jedová (DJ) a Doba 

jedová 2 (DJ2). Mým spoluautorem je prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. (www.toxicology.cz), 

v další knížce je spoluautorů více, o očkování napsali kapitoly s jejich názory také prof. 

MUDr. Jan Janda, CSc. a prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. Každý z autorů měl možnost 

se s plným zněním textu před jeho vytištěním  seznámit, navíc nakladatel považoval za nutné 

uvést v obou knížkách názory a komentáře odborných recenzentů. Celá řada dalších recenzí 

na tyto knížky je na internetu od nejrůznějších občanů, kteří nemají k autorům uvedených 

knížek žádný vztah (viz např. http://www.outsidermedia.cz/Doba-jedova-1.aspx). Pokud 

čtenář poctivě přečte celé knížky, má možnost si učinit svůj názor. Čímž nechci žádnou část 

viny v mých nepřesných či neobratných vyjádřeních svalovat na jiné spoluautory.  

http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-rndr.-a.-strunecke/
http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-rndr.-a.-strunecke/
http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-rndr.-a.-strunecke/
http://www.koalice.estranky.cz/clanky/z-korespondence-doc.-mudr.-rastislava-madara-prof.-rndr.-a.-strunecke/
http://www.outsidermedia.cz/Doba-jedova-1.aspx
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Každá kapitola ve všech našich knížkách je doprovázena odkazy na další literaturu. Vy 

kritizujete 

RM: ...manipulaci s daty (tj. výběr jen určitých dat ze studie, které vyhovují a ingorování 

ostatních), hojné citování sama sebe tam, kde mě být originální védecký zdroj, 

Naše knížky jsou koncipovány jako populárně naučná literatura. Laickým čtenářům proto 

uvádíme jednak práce, které jsou veřejně dostupné a na podporu našich názorů uvedených 

populární formou uvádím naše vědecké publikace, protože ty prošly přísným recenzním 

řízením v impaktovaných zahraničních i domácích časopisech. V těchto původních 

publikacích jsou potom seznamy někdy i několika stovek referencí na originální vědecké 

zdroje včetně těch, které vyjadřují jiný názor než je náš. Je snad pochopitelné, že populárně 

naučná knížka nemůže mít formu vědecké review nebo monografie. Nicméně, ten, kdo naše 

knížky pozorně přečte, najde v nich i odkazy na autory, kteří mají jiné názory, včetně českých 

vakcinologů.  

 

V úvodních větách jste mi dne 30. ledna 2014 napsal: 

RM: ...osobně mi je líto, že máme odborný problém. Vaší tvorbu bohužel znám. Bohužel. 

Faktem je, že knížky jsem nečetl celé, to fakt nejde ani ze sebezapřením.  

AS: Takže kritizujte a to zcela veřejně něco, co jste nečetl. K našemu překvapení máme tisíce 

čtenářů a dokonce již i v zahraničí, protože obě knížky vyšly ve slovenském překladu 

(www.priroda.sk). 

 

RM: Začetl jsem se do části o očkování knížky Doba jedová, a to co je tam napsáno je tak 

neuveřitelné, že sem se rozhodl, že půjdu stranu a straně a budu to písemně uvádět na pravou 

míru resp. yvvracet. Když napíšete, že vakcíny se vpravují do krevního oběhu (což je 

zásadní kontraindikace očkování, kvůli které při vpichu aspirujeme), anebo že dětská obrna 

byla eradikována, to je už fakt silné kafe. 

AS: Ad tvrzení v DJ, že vakcíny se vpravují do krevního oběhu. Jsou tam tyto formulace: 
DJ str. 110: Každá vakcína je jako droga: obsahuje směs různých chemikálií, patogenů a cizorodých látek. Umíte 

si představit, co by se s vámi stalo, kdybyste najednou vypili v jedné sklenici dávku whisky, rumu, ginu, fernetu, 

cherry a tequily v nálevu hliníku a formaldehydu? A to ubohé bezbranné dítě dostane mnohem horší různorodou 

směsici do svého krevního oběhu. 

Nechcete snad popírat, že hliník, rtuť či thimerosal obsažený ve vakcínách se po 

intramuskulární aplikaci vakcín dostane do krevního oběhu? Vždyť zahraniční obhájci 

bezpečnosti vakcín se odvolávají na to, že obsah těchto látek je po očkování v krevním oběhu 

nízký.  
DJ str. 114–115: Z potravy se ve střevech dostává do krevního oběhu jenom asi 0, 25 % přijatého hliníku. 

Naproti tomu hliník z vakcín se vstřebá s téměř 100% účinností (52). Jestliže se pokusným zvířatům injikují 

volné ionty hliníku (roztok některé z rozpustných solí hliníku), pak tento hliník částečně vyloučí z krve ledviny. 

Avšak hliník ve vakcínách vytváří komplex s antigenem (látkou, která dá vznik imunitě proti dané nemoci) a 

tento komplex neprojde v ledvinách do moče. To však také znamená, že hliník vázaný ve vakcínách má mnohem 

větší potenciál představovat riziko pro zdraví než hliník přijatý potravou nebo z vody (29). Celá řada studií 

dokazuje, že hliník z vakcín se dostává do mozku. Flarend se spolupracovníky sledovali farmakokinetiku 

radioaktivně označeného hliníku (
26

Al) v adjuvans ve vakcíně (11). Zjistili, že po nitrosvalové injekci 

králíkům se hliník velmi rychle vstřebal a v krevním oběhu se objevil již hodinu po injekci. Jiní badatelé 

zjistili, že po podkožní injekci březím samicím laboratorního potkana se radioaktivně značený hliník objevil ve 

tkáních plodů a jeho množství v mozku plodu bylo o 30 % vyšší než v játrech (52). 

DJ str. 160: Hliník z vakcín se vstřebává se 100% účinností do krevního oběhu a funguje jako antigen...  

DJ str. 145. Uznávám, že tvrzení o vakcíně proti chřipce vpravené do krevního oběhu je chybnou 

zkratkou, měli jsme na mysli, že se všechny složky vakcíny dostanou postupně do krevního oběhu a 

takto formulované se to vyskytnout nemělo.  
Avšak dovolte mi krátký komentář: Naše knížky píšeme pro inteligentní čtenáře. Každý občan na základě 

svých zkušeností s vlastním očkováním a očkováním svých dětí má zkušenost, se při očkování proti chřipce 

očkuje do svalů paže, některé jiné vakcíny se aplikují do zadečku zejména u dětí. Nemusím být vakcinolog a 
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píchat lidem denně vakcíny, abych tuto banalitu věděla. (A doufám, že Vám na důkaz mojí "kvalifikace" 

nemusím uvádět latinské názvy svalů, do kterých se doporučuje vakcíny aplikovat. Anatomii jsme se totiž 

učili v rámci antropologie velmi důkladně, takže tuto možnost útoku na kvalifikaci Strunecké byste příště 

mohl přeskočit.) Právě proto došlo při psaní k té mojí myšlenkové zkratce, že se látky z vakcíny aplikované 

do svalu (nebo podané orálně nebo vdechnuté) objeví zakrátko v krevním oběhu, ale to předpokládá jistou 

inteligenci k pochopení. Proto to patrně nepřišlo podivné ani ostatním spoluautorům a recenzentům. 

 

 

Máte pravdu, že v Době jedové jsem napsala:  
Na eradikaci pravých neštovic bylo třeba 10 let a vynaložilo se na ni 100 milionů dolarů. Tento úspěch vedl 

v roce 1988 WHO k vypracování celosvětového eradikačního programu dětské obrny (polio). Poslední případ 

dětské obrny byl zjištěn v roce 1999 a WHO certifikovala její eradikaci v roce 2000. 

AS: Vycházela jsem z údajů na http://www.who.int/features/factfiles/polio/en/ 
There are three strains of wild poliovirus, none of which can survive for long periods outside of the human body. 

If the virus cannot find an unvaccinated person to infect, it will die out. Type 2 wild poliovirus was eradicated in 

1999. 

More than 20 years ago, this little boy was the last child to be paralysed by polio in the WHO Region of the 

Americas. The WHO Western Pacific Region was declared polio free in 2000 and the WHO European Region in 

2002. The world could be freed of the threat of polio - with everyone's commitment, from parent to government 

worker and political leader to the international community. 

AS: Dovolila jsem si toto zjednodušené tvrzení vzhledem k tomu, že knížka je určená 

čtenářům z ČR, kde se rovněž případy dětské obrny od roku 1961 nevyskytují a uznávám, že 

jsem neuvedla, ve kterých oblastech světa byla dětská obrna eradikována a že v rozvojových 

zemích se stále vyskytuje. Chápu Vaše rozhořčení a Váš nesouhlas. Nechci se vymlouvat, ale 

přiznávám, že to je rovněž důsledek snahy o zjednodušování pro čtenáře, ukazuje na 

neobratnost autorů a nemělo se to takto vyskytnout.  

Ostatně, v naší další knížce Varovné signály očkování pak může čtenář číst:  
str. 29: Je třeba přiznat, že mnohé z nemocí, které byly dříve časté, jako například dětská obrna, záškrt či 

spalničky vymizely z našeho života a tak jsme jaksi zapomněli na jejich rizika. V zemích, kde byly 

nejběžnější infekce i největší zabijáci z rodiny infekčních nemocí téměř eradikovány, si neuvědomujeme, 

že ve světě se tyto nemoci stále vyskytují.  

Problematikou vakcín proti dětské obrně se zabývám na str. 40–44. Uvádím zde na ukázku 

delší text, protože plně akceptuji fakt, že moje knížky nečtete a stejně tak je asi nečtou čtenáři 

stránek KPPO. Tato ukázka však také ilustruje počet odkazů na práce jiných autorů než jsou 

naše a i na práce, které vyjadřují jiné názory. 
Vakcíny proti dětské obrně (polio) obsahovaly na konci 50. a počátkem 60. let minulého století opičí virus 

SV40; z posledních desetiletí je známá kontaminace krevních derivátů viry HIV nebo hepatitidy. Kontaminace 

vakcín proti dětské obrně SV40 patří k dosud největším a patrně nejvíce kontroverzním známým případům.  

Příběh kontaminace poliovakcíny SV40 

V Době jedové jsme také upozornili na dlouhodobě cenzurované video, kde Maurice Hilleman vysvětluje, jak se 

viry dostávají do vakcín (http://www.youtube.com/watch?v=9-lcDZkeYhs). Uvedu zde ukázky z jiného příběhu, 

který zveřejnil Geraldo Fuentes a který se týká přítomnosti viru SV40 v poliovakcíně 

(http://viewzone2.com/sv40x.html). Některému čtenáři se může jevit jako součást „konspiračních" výmyslů a 

pomluv. Je však bohužel příliš reálný. Jeho realitu potvrzují desítky vědeckých prací publikovaných za 

posledních 50 let.  

Bylo to v roce 1956... Pamatuji si, že moje první třída byla poslána do školní tělocvičny. Byl tam ve vzduchu 

zvláštní zápach. Myslím, že to asi byl alkohol, kterým nás otírali. A některé z dětí plakaly. Injekce sama nebyla 

tak zlá. Já jsem neplakal, ale můj nejlepší kamarád ano. Na konci toho utrpení jsme všichni dostali lízátko.  

O pár let později, když jsme znovu napochodovali do tělocvičny, to bylo jiné. Nebyl tam žádný pláč a žádný 

alkoholový odér. Místo toho tam byly stoly s řadami malých papírových kalíšků, naplněných do poloviny 

tekutinou, která chutnala jako hořká pomerančová šťáva. Bíle odděné sestry dohlížely, aby každé dítě vypilo 

vakcínu. Nebylo žádné lízátko, a když jsme vrátili kalíšek, prostě jsme se vrátili do třídy. 

To jsou roztomilé dětské vzpomínky, které popisují proměnu vakcíny proti obrně. V Americe měla obrna svůj 

vrchol v roce 1952. Oběti, které se nakazily obrnou, inkubovaly virus ve svých střevech, kde se namnožil a 

potom napadal lymfatický systém. Když pronikl podél nervů do nervových buněk, ničil je a paralyzoval svaly. 
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V roce 1955 Jonas Salk úspěšně napěstoval poliovirus na buňkách z ledvin opice Macacus rhesus. Odtud mohl 

být virus sklizen, usmrcen (formaldehydem) a vpíchnut zdravým dětem, jako byl Geraldo. V jejich těle měl 

vyvolat tvorbu protilátek, které by každé dítě ochránily před invazí polioviru kdykoliv v budoucnosti. 

Experti FDA však vymysleli novou strategii. Místo podání mrtvého viru vakcínou rozhodli, že děti povinně 

dostanou novou, živou, orální poliovakcínu. Toto rozhodnutí bylo založeno na víře, že tímto způsobem nejenom 

ochrání děti, ale zároveň dokáží vytvořit stádní imunitu. Podle této představy se měl virus namnožit v dětském 

trávicím ústrojí a šířit se kontaktem s jinými dětmi a s nenaočkovanou populací. Množství viru bylo natolik 

malé, aby nemohl způsobit vypuknutí onemocnění. Vakcinologové věřili, že tímto způsobem se jim podaří 

eradikovat obrnu v Americe. O tomto záměru nebyla veřejnost nikdy informována. Stejně tak nebyla 

informována o skutečnosti, že živá poliovakcína obsahovala opičí virus (simian virus, SV) a spolu se 

zamýšleným šířením polioviru se šířil v letech 1956–1962 i SV40. Odhadnutý počet takto kontaminovaných 

vakcín v USA dosáhl 98 milionů. Jakmile Sweet a Hilleman SV40 ve vakcíně nalezli a zjistili, že u křečků 

vyvolává nádory [34], bylo již pozdě uvažovat o nějakých protiopatřeních. Nebylo to však pro ně v tu chvíli 

příliš velké překvapení. Opičí virus označili číslem 40, protože to byl již 40. virus, který v kulturách opičích 

ledvinných buněk používaných při kultivaci a množení polio viru nalezli. Národní ústav pro rakovinu mlčel, 

mlčel i FDA i CDC. Hilleman, který měl odvahu veřejně vystoupit, byl na mnoho let umlčen. Výrobci vakcín 

pouze vyměnili opice. Zjistilo se totiž, že u opic druhu makak je SV40 endemický a je jím nakažená více než 

polovina používaných laboratorních zvířat. Viry se pěstovaly na ledvinných buňkách těchto opic. Silně 

infikované makaky nahradili kočkodani (Procolobus verus).  

Je pochopitelné, že SV40 se nepodařilo odstranit ze všech vakcín naráz, že některé zdroje virů v průběhu výroby 

zůstávaly infikované, protože formaldehyd nedokázal tento virus inaktivovat. Celkem tedy bylo virem SV40 

přímo kontaminováno více než 100 milionů Američanů, tedy amerických školních dětí, které virus rozšiřovaly 

ve svém okolí. Nikdo si nebyl vědom, že dostal do svého těla potenciál pro vznik rakoviny, nikdo si nebyl 

vědom, že tento potenciál šíří.  

Geraldo Fuentes se ve svém příběhu táže: Badatelé říkali, že když dítě dosáhlo věku patnácti let, SV40 přestal 

být infekční. Ale kolik lidí jsem nakazil mezi svými osmi a patnácti? Nakazil jsem svoji matku, která zemřela na 

rakovinu mozku? Dostanu já rakovinu mozku, plic nebo kostí? Mnozí další lidé z mojí generace si kladou 

podobné otázky.  

Například americká matka, jejíž malá dcera onemocněla vzácnou formou karcinomu mozku (meduloblastom) a 

zemřela, v sobě nese pocit viny, že ji mohla infikovat a být tak sama původcem jejího onemocnění. Mnozí vědci 

zastávají a dokazují myšlenku, že SV40 se může přenášet z matky na dítě [35]. Podle studie provedené na 

skupině 59 000 žen, které byly očkovány mezi lety 1959 a 1965 Salkovou vakcínou, byl třináckrát vyšší výskyt 

nádorů mozku u jejich dětí než u dětí matek, které toto očkování nedostaly [35].  

V roce 2005 provedl tým analytiků z Cardinal Bernardin Cancer Center, Loyola Univerzity, Chicago, pod 

vedením R. Cutroneho z pověření WHO analýzu vzorků poliovakcín ze 13 zemí a vzorků virů uložených ve 

WHO, které byly vyrobeny v letech 1960–1978 [36]. Zjistili, že v některých geografických lokalitách SV40 ve 

vakcínách zůstává. Byla to jednak Čína, kde stále používají k pěstování polioviru ledviny makaků, jednak hlavní 

výrobce vakcín pro východní Evropu – EVM (Evropští výrobci vakcín) dodávající vakcíny do bývalého SSSR a 

zemí východní Evropy. Hilleman ve svém interview uvádí, že živá poliovakcína byla nejprve vyzkoušena na 

milionu obyvatel SSSR a potom teprve podána Američanům (skoro 100 milionů vakcín). Je zajímavé, že studie 

o séroprevalenci SV40 v Kazachstánu, kde byla zcela jistě používána vakcína vyrobená EVM, zjistila, že 60 % 

séropozitivních osob se narodilo v šedesátých až sedmdesátých letech [36].  

 

SV40 v Československu 

Pokud se týká situace v Československu, informace o možné kontaminaci a závadnosti vakcín se rovněž 

nezveřejňovaly. Avšak naši odborníci na vakcíny, Petráš a Lesná, jsou přesvědčeni, že poliovakcíny používané u 

nás byly v naprostém pořádku a SV40 nepředstavoval žádné nebezpečí. Ve své knize Manuál očkování [26] píší: 

V roce 1960 se inaktivovaná vakcína nahradila živou perorální a od roku 1961 se Československo stalo jednou 

z prvních zemí bez výskytu dětské přenosné obrny... Úskalím rané produkce živé perorální, ale také 

inaktivované parenterální vakcíny byla používaná tkáňová kultura pocházející z asijských opic. Některé z nich 

byly totiž infikované tzv. opičím virem (SV40), potenciálně onkogenním pro sající křečky a některé další 

hlodavce. Později se potvrdilo, že i osoby neočkované proti dětské přenosné obrně mívají protilátky specifické 

vůči SV40. Novodobé epidemiologické studie případů a kontrol neprokázaly zvýšené riziko onkologických 

onemocnění osob očkovaných v 60. letech ani jejich potomků [26]. 

Pokud patříte mezi děti, které dostaly poliovakcínu ve škole na kostce cukru, nezoufejte, u nás nebyl SV40 

karcinogenní (podle Petráše a Lesné).  
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Karcinogenita SV40 

Ve vědecké literatuře naproti tomu najdete svědectví o spojení SV40 s některými karcinomy mozku, některými 

smrtelnými karcinomy plic – mezoteliomy, lymfomy a osteosarkomy. Více než 50 laboratoří reprodukovalo 

karcinogenitu SV40 a přítomnost SV40 v různých typech karcinomů [37, 36]. SV40 může fungovat jako 

karcinogen nebo jako kokarcinogen (spolupůsobící při vzniku nádorů) například s azbestem v případě vzniku 

mezoteliomů. Ve světové literatuře se pochopitelně prezentují i názory, že SV40 není karcinogenní, a jsou to 

zejména reprezentanti velkých farmaceutických firem, kteří trvají na tom, že SV40 člověku neškodí. 

Je však třeba uvést, že v experimentech s křečky, které prováděli Sweet s Hillemanem [34], se zjistilo, že SV40 

je vysoce karcinogenní v injekčním podání, nikoliv však v orálním. Avšak to se zjistilo u křečků. V odpovědi 

vůči SV40 se křečci a lidé výrazně liší. Zatímco v tělech křečků se virus nemnoží, protože neproniká do jejich 

buněk, v tělech opic a lidí se množí s neuvěřitelnou rychlostí. Takže jak lidé, tak opice mohou být infikování 

orálně nebo vdechnutím a potenciální riziko infekce SV40 by se nemělo podceňovat [36].  

Mezoteliomy a karcinomy mozku jsou nádory, u kterých je nejčastěji prokazována nebo popírána spojitost s 

SV40. Pozitivita se pohybuje v rozmezí 6–60 %, i když někteří badatelé nalezli 100% pozitivitu a někteří 

spojitost SV40 s karcinomy jednoznačně popírají [38]. Faktem zůstává, že po očkování kontaminovanými 

vakcínami nebyla zaznamenána epidemie žádného vyhraněného typu rakoviny, ačkoli počet případů rakoviny v 

rozvinutých zemích raketovitě narůstá [21]. Je třeba si také uvědomit, že vývoj karcinomu v lidském těle může 

trvat desítky let. 

 

Neustále při všech příležitostech uvádíte, že  

RM: RNDr. Strunecká není kvalifikovanou ani kompetentní osobou vyjadřovat se k > 

nežádoucím účinkům vakcinace, nerespektuje medicínu založenou na důkazech,> 

dezinterpretuje vědecké důkazy a naopak svými tvrzeními je daleko za > hranou lege artis. 

Ve své reakci pro KPPO jsem uvedla toto: 

AS: Jako vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie jsem v roce 1982 zavedla výuku 

imunologie, podporovala jsem rozvoj oddělení molekulární a buněčné imunologie v rámci 

naší katedry a jistě pochopíte, že znalosti z imunologie mi nejsou cizí. Někteří absolventi naší 

katedry se uplatnili ve významných funkcích v oblasti imunologie a vakcinologie.  

A Vaše odpověď: 

RM: Výuku imunologii jste možná zavedla, ale také jste pokud vím doporučovala čištění 

čaker a přesnášela o kosmickém vědomí. 

AS: Vskutku věcná a logická námitka! Vzhledem k tomu, že jsem po desetiletí měla možnost 

účastnit se každý týden odborných seminářů v rámci katedry ale i jinde, působila v různých 

zkušebních komisích, komisích pro obhajoby diplomových a kandidátských prací, lze 

předpokládat, že alespoň některé poznatky o imunologických procesech a mechanismech jsem 

se dozvěděla. Po řadu let jsem přednášela i patologickou fyziologii. O čištění čaker, 

kosmickém vědomí a meditacích jsem nepřednášela v rámci imunologie (tu přednášel skvělý 

imunolog Václav Hořejší) ani ve svých výběrových přednáškách o regulaci metabolismu 

živočišných tkání, bylo to moje hobby v 90. letech. Učením o prospěšnosti meditací a čištění 

čaker se zabývá a uznává ho velká část světa a dokonce i mnoho lékařů a vědců.  

To, že členové klubu Sisyfos ostře odmítají jakékoliv poznatky čínské medicíny a ájurvédy, 

existenci akupunkturních bodů a účinnost akupunktury, je jejich pohled na člověka a proto mi 

udělili stříbrný Bludný Balvan (BlB) Sisyfa za 4000 slov na modrých stránkách mých 

pokusných skript Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce, která jsem vydala 

vlastním nákladem za svoje peníze. Tak to už bývá: barvoslepý nevěří, že je tráva zelená, 

členové klubu Sisyfos nevěří, že člověk má nějaké čakry a že meditace je vysoce prospěšná 

pro duševní zdraví. Hluboce věřící katolík RNDr. Jiří Grygar CSc. zesměšňuje Struneckou za 

to, že učí lidi o existenci kosmického vědomí (univerzální inteligence, Boha) a učí lidi lásce k 

Bohu. Nedostala se k Vám patrně informace, že tato skripta velmi pozitivně hodnotil Jan 

Zlatník – bratr pana doc. Čeňka Zlatníka, významného člena klubu Sisyfos. Docent Zlatník 

byl přítomen všem mým plenárním přednáškám na mezinárodních kolokviích o řízení 
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osvojovacího procesu pořádaných na Vysoké škole vojenské ve Vyškově (VVŠPV), které Jan 

Zlatník organizoval a kam jsem byla pravidelně zvána v letech 1999–2002. Problematikou 

kosmického vědomí a holografickým paradigmatem vědomí a jejich vztahů k šišince jsem se 

zabývala i v několika svých článcích, které byly publikovány v časopisech Psychiatrie, Čs. 

fyziologie, Psyché et Natura i v časopise APS News in Physiology. Píchat vakcíny do 

zadečku nebo do svalů paže je možné pochopitelně i s ignorancí těchto poznatků a se 

zablokovanými čakrami.  

 

Ve Vašem e-mailu mě dále nabádáte: 

RM: ...buďte tak hodná, necitujte aspoň Blaylocka, to už fakt není hodné vysokoškolského 

profesora, i když emeritního. Vždyť přece musíte umět pracovat s vědeckou literatúrou a 

vyhodnocovat vědecké důkazy. 

AS: S Russellem Blaylockem (http://www.russellblaylockmd.com/) jsem se seznámila na 

počátku tohoto století při naší společné práci v redakci časopisu ISFR Fluoride. Je  

spoluautorem několika společných odborných publikací, které všechny prošly přísným 

recenzním řízením a byly publikovány v zahraničních impaktovaných časopisech a naší 

společné elektronické knihy o ASD. Tato kniha prošla skutečně několikastupňovým "sítem" 

recenzentů redakce vydavatele Bentham Science Publishers (www.bentham.org). 
1. Strunecka A,

 
Patocka J, Blaylock RL,

 
Chinoy NJ. Fluoride interactions: From molecules to disease. 

Current Signal Transduction Therapy 2(3), 190–213, 2007. IF 0,796.  

2. Blaylock RL, Strunecka A. Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism 

Spectrum Disorders. Current Medicinal Chemistry 16 (2), 157–170, 2009. IF 4,9  

3. Strunecká A, Blaylock RL, Paclt I, Hyneman M. Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum 

Disorder. Ed. A. Strunecká, Bentham Science Publishers, 2010. e-book 

http://www.bentham.org/ebooks/9781608051960/index.htm 

4. Strunecka A,
 
Blaylock RL, Patocka J.  Aluminofluoride Complexes: Phosphate Analogues and a Hidden 

Hazard for Living Organisms. Current Inorganic Chemistry 2, 8–18, 2012. IF 2,62 

AS: Nerozumím proto Vaší dobře míněné radě profesorce v důchodu, abych Blaylocka 

necitovala. Vykládám si to tak, že rychleji píšete než čtete a myslíte, protože některé 

publikace s Russellem Blaylockem jsem Vám přiložila jako full papers ve svém mejlu, na 

který jste takto reagoval. Je tedy otázkou, jak mám podle Vás manipulovat s výběrem 

literatury, abych vyhověla Vašim kritériím? Podívejte se, co například píše nositel Nobelovy 

ceny Ferid Murad o časopise Current Medicinal Chemistry: "Current Medicinal Chemistry is 

a leading journal in the field of medicinal chemistry where cutting edge reviews in hot topic 

areas are regularly published. It provides scientists in the field with comprehensive review 

articles written by experts and eminent researchers in the field and allows them to keep 

abreast with the latest developments in the field. The journal is highly recommended to all 

scientists in the field of medicinal chemistry". Mám tedy podle Vaší rady tuto naši společnou 

práci považovat za nevědeckou? Z názvů uvedených příkladů mých publikací snad také 

uvěříte, že umím anglicky, protože jsem je musela přinejmenším napsat a přečíst.  (Moji 

znalost  angličtiny jste položil v potaz ve svém e-mailu z března 2012.) 

 

RM: Vy navíc inspirujete a radikalizujete společnost a potom nám očkujícím lékařům píšou 

absolutní laici, kterých přesvědčíte, že zabíjíme děti a vyhrožují nám zastřelením anebo 

vulgárně nadávají, i když nás osobné neznají. Nejhorší ale je, že se zhoršuje situace s 

výskytem už kdysi vzácných infekčních nemocí, např. černého kašle, blíží se epidemie 

spalniček, nebojíte se, že matky postižených dětí zbytečně kvůli Vám neočkovaných se Vám 

budou chtít pomstít? Co když na to umře nějaké dítě? 
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AS: Vážený pane docente, 

komu a čemu budou lidé věřit záleží na jejich svobodném rozhodnutí. Čtenáři mají na trhu 

značné množství knížek o očkování a záleží na jejich volbě, kterou si zakoupí a jak se 

rozhodnou v otázkách dobrovolného očkování. Vy mě nazýváte ikonickou postavou, já se 

nepovažuji ani za svatou ani za žádnou učitelku národa.  

Situace s výskytem černého kašle se nezhoršuje proto, že rodiče odmítají očkování, ale 

proto, že vakcíny nefungují. Právě vakcíny proti černému kašli, kterými byste chtěli očkovat i 

těhotné ženy, novorozence, babičky a dědečky, nefungují po celém světě a navíc mají řadu 

nežádoucích účinků.  Ostatně, ve vyjádření FDA NEWS RELEASE Nov. 27, 2013 se 

konstatuje, že právě děti očkované acelulární vakcínou proti pertusi mohou fungovat jako 

přenašeči Bordetelly pertussis (možná i B. parapertussis) a šířit tuto nákazu mezi 

neočkovanými osobami. Je stále více zřejmé, že otázka vhodných vakcín a preventivních 

účinných opatření proti černému kašli by měla být řešena zcela zásadním způsobem bez 

zavírání očí nad tím, že současný způsob nefunguje a vakcíny můžou mít vážné NÚ včetně 

úmrtí dětí (viz třeba zrovna zkušenosti s očkováním v Africe). Vzhledem k vysoké 

profesionalitě a vynikajícím úspěchům českých vakcinologů by to pro ně mohla být podnětná 

výzva důstojná jejich kvalit i historické tradice. 

Prohlašujete, že se blíží epidemie spalniček, já to považuji za šíření poplašné zprávy. 

V našich zemích s kvalitní lékařskou péčí děti na spalničky neumírají tak, jako v rozvojových  

a válečnými konflikty postižených zemích s nedostatečnou hygienou a výživou, odkud máte 

Vy svoje zkušenosti a to zcela reálné. U nás je i přes existenci nepatrného počtu "odmítačů" či 

"zelených matek" očkováno proti spalničkám takové procento dětí, že by se měla uplatnit 

stádní imunita, pokud by vakcinace fungovala. Jak všichni víme, nefunguje ani v případě 

příušnic, pouze je posouvá do nebezpečného adolescentního věku.  

Lituji, ale na mne nemůžete svalovat vinu pokud se vyskytnou rodiče, kteří vám vulgárně 

nadávají. Mne zase nevybíravě osočují členové klubu Sisyfos, byť nemají odpovídající 

vzdělání třeba pro posuzování zdravotní nezávadnosti přídatných látek v potravinách a jejich 

argumentem je pouze to, že jsem nositelkou BlB Sisyfa. Do Wikipedie o mně sepsal první 

verzi článku, na kterou se Vy odvoláváte, absolvent  Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, 

který v současné době studuje pedagogickou fakultu UK v Praze, obory učitelství češtiny a 

němčiny pro základní a střední školy a který tam uvedl i chybné údaje. Dokonce tam uvádí 

takový nesmysl, že jsem dostala BlB v roce 2008 a v témže roce i důtku děkana PřF UK. 

V tomto roce jsem byla již dva roky v důchodu! (To jste zjevně nepostřehl ani Vy.) Osobně se 

nikdy se mnou nesetkal, nevyžádal si fakta z mého CV a Vy jste jeho traktát uvedl jako 

důkazní materiál pro rozhodovací orgány, v lednu 2014 pro Profesní a odborovou unii 

zdravotnických pracovníků (POUZP). Velmi mne překvapilo, že jste jménem KPPO a i Vy 

osobně požádali, aby na základě mého pozvání k přednesení jedné přednášky byla zrušena 

akreditace vzdělávací agentuře PULS. 

Pan profesor MUDr. Jiří Heřt, CSc. ve své kritice DJ dokonce ani nedokázal správně uvést 

název mých kritizovaných skript ani přesnou formulaci zdůvodnění s jakým mi jejich klub 

onu anticenu  udělil. Neprovedl opravu ve zveřejněném kritizujícím článku, ačkoliv jsem ho 

na to upozornila. Pozoruhodné je, že moje kapitoly o zdravotních rizicích aspartamu vyvrací 

těmito slovy: "Podle prof. Strunecké je aspartam látka nebezpečná, poškozuje mozek zvířat i 
dětí, podílí se na vzniku autismu, po jeho podání bylo pozorováno 92 symptomů. ...Desítky až 
stovky symptomů po podání aspartamu však nejsou žádným důkazem rizikovosti. Takový 
soubor symptomů je popisován po jakékoli účinné látce – viz přílohy k lékům." 

Vy sám mě pravidelně a zjevně s oblibou na různých místech opakovaně označujete jako 

nekvalifikovanou seniorku v důchodu, pan RNDr. Marek Petráš, který nemá základní znalosti 
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o metabolismu hliníku mě nazývá babou jedovou. Moje argumenty vůči jeho naprosto 

vědecky nesprávným důvodům, které sděluje rodičům, jsou uvedeny na  

http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-rndr-marek-petras-hlinita-sul-jako-adjuvans-ve-

vakcinach/. Petráš místo odpovědi profesorce Strunecké napsal komusi tuto pozoruhodnou 

odpověď: 

Kniha je neskutečně drahá na to, jak kvalitní informace poskytuje. Paní Strunecké se bylinky 

prodávají špatně, proto se vrhla na psaní konspiračních teorií. Jinak se to nedá vysvětlit. A to 

i ona sama byla řádně očkována. Asi očkování může mít negativní vliv, někteří se z něj věkem 

zblázní. 

Je to nedůstojné doktora přírodních věd a navíc nelogické. RNDr. Marek Petráš si asi 

neuvědomuje (nebo snad neví?), jakému očkování byly vystavené děti v poválečných letech. 

Nemůže si totiž pamatovat, že jsme skoro všichni (a ještě včetně našich dnes 50letých dětí) 

prodělali spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice, případně i černý kašel. Místo věcné 

diskuse o neurotoxicitě hliníku, kterou RNDr. Petráš nepřijal, velice nejapné útoky na "paní" 

Struneckou. 

To, že na knížkách vyděláváme a píšeme je z důvodů zisku nám opakovaně předhazujete jako 

argument proti nám i Vy. Víte, kolik dostane za prodej knížky distributor a kolik autor? Naše 

knížky o více než 200 stránkách se prodávají za cenu okolo 200 Kč. Knížku M. Petráše 

Průvodce očkováním o 100 stránkách jsem zakoupila za 490 Kč. Věřte, že v ČR na psaní 

knížek člověk nezbohatne. Máte snad jiné zkušenosti?  

 

Pro informaci uvádím, že v zahraničí o mé kvalifikaci nepochybují, stále jsem žádána o 

recenzní posudky nabízených rukopisů k tisku v různých zahraničních časopisech včetně 

farmakologických a naše práce jsou citovány. Dostávám pozvání (i ve svém seniorském věku) 

k přednáškám na mezinárodních konferencích, jak se můžete přesvědčit třeba z programu 

konference v Teheránu v říjnu 2013, jejíž záštitu měly Tehran University of Medical 

Sciences, Institute for  Environmental Research, Ministry of Health and Medical Education 

Íránské islámské republiky a ISFR. Organizátoři mě pozvali jako keynote speaker a vyžádali 

si dvě moje přednášky, každou v délce 60 minut. Mezi pozvanými přednášejícími z EU, UK a 

USA jsem byla jediná žena (http://www.isfrc.ir/files/site1/pages/programme_06_final.pdf). 

Pokud je pro Vás vypovídající a důvěryhodná česká Wikipedie, pak vězte, že jméno Anna 

Strunecká můžete najít v mnoha zahraničních publikací typu WHO is WHO, ale tím se 

nevykazuji ani ve svém oficiálním CV a původní stránku české Wikipedie s nepravdivými až 

lživými informacemi o mně jsem prostě ignorovala. 

Cestu konfrontací volíte Vy a vaše Koalice pro podporu očkování. Nelítostná konfrontace, 

nedůstojná veřejná vyjádření a zesměšňování člověka s jinými názory, to není můj styl ani 

můj program a i proto raději na Vaše mejly neodpovídám. Pokud byste četl naše knížky, zjistil 

byste, že na mnoha místech vyzýváme k zodpovědnému zhodnocení očkovacího kalendáře i 

účinnosti vakcín právě v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých.  

Může se Vám zdát troufalé, jako ateistovi možná směšné, ale je běžně známé, že Ježíš, 

Matouš či Lukáš v Evangeliích kladou tuto otázku: 

Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 

Stejně jako Vám, i mně vadí šíření zavádějících informací.  

Zatímco CDC uvedl, že účinnost očkování proti chřipce byla v roce 2012  u seniorů pouze 

9%, u nás se prohlašuje, že účinnost očkování proti chřipce je 80–90% a očkovat se mají 

zejména senioři, kteří dostávají vakcíny zdarma. Jedná se však mnohdy o vakcíny 

experimentální a nevyzkoušené (např. vakcína firmy Baxter, která musela být posléze 

stažena). Nakonec i Vy osobně jste mi dal dobře míněnou radu:  

http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-rndr-marek-petras-hlinita-sul-jako-adjuvans-ve-vakcinach/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.slobodavockovani.sk%2Fnews%2Fad-rndr-marek-petras-hlinita-sul-jako-adjuvans-ve-vakcinach%2F
http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-rndr-marek-petras-hlinita-sul-jako-adjuvans-ve-vakcinach/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.slobodavockovani.sk%2Fnews%2Fad-rndr-marek-petras-hlinita-sul-jako-adjuvans-ve-vakcinach%2F
http://www.isfrc.ir/files/site1/pages/programme_06_final.pdf
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RM: Byla jste již očkována proti invazivním pneumokokovým infekcím? Ve Vašem věku 

byste měla být. Stačí jediná dávka bez revakcinace. To je doporučení lékaře. U starších a 

chronicky nemocných osob mají vysokou letalitu. A to prosím nemyslím ironicky. Na 

vědecké a EBM důkazy snad dáte. 

AS: Proč asi ve Velké Británii zrušili očkování seniorů pneumokokovou vakcínou? Protože 

nefunguje a považují to za zbytečné vyhazování peněz ze státního rozpočtu. U nás to je 

zdravotnickou prioritou.  

A ještě mi nedá, abych se nezmínila o velmi intenzivní propagaci vašich center ohledně 

očkování proti rakovině děložního čípku. Vaše reklama Hledejte 1 rozdíl, kde uvádíte obrázek 

rodiny bez jedné adolescentní dcery je vskutku morbidní a navíc odborně nesprávná. Přeci 

víme, že na karcinom děložního čípku neumírají adolescentní dívky, ale ženy zralého věku, 

avšak v systému VAERS je uvedeno 126 případů amerických dívek, které zemřely 

bezprostředně po očkování. Celkový počet NÚ po vakcíně Cervarix je v UK až 104krát vyšší 

než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady! To však jsou 

fakta, která zase ignorujete a popíráte Vy. Tvrzení, že se jedná o nejbezpečnější a nejlépe 

vyzkoušené vakcíny s 93% účinností považuji já za klamání veřejnosti.  

RM: A když jste takový odborník, proč nepřijedete přednášet na nějaký farmakologický, 

epidemiologický či vakcinologický kongres?  

AS: Pokud mě pozvete, ráda přijedu přednést svoje názory a data z odborné literatury o 

účinnosti a NÚ HPV vakcín. Kdybyste četl moje knížky, najdete je tam, včetně odkazů na 

originální zdroje. Ale o to vakcinologové zjevně zájem nemají. Mohu se s vámi podělit o 

svoje znalosti biochemických mechanismů neurotoxického působení iontů hliníku nebo o 

imunitních procesech v mozku. 

A pokud toužíte po přečtení mých vědecky vyvážených textů, poslala jsem Vám je v příloze 

mého mejlu (leč zjevně jste se na ně ani nepodíval) a ochotně Vám pošlu a docela zadarmo 

naši anglickou elektronickou knihu o autismu. (O schopnostech tvůrců stránek Anna 

Strunecká ve  Wikipedii svědčí i to, že moji českou knížku Přemůžeme autizmus? připisují 

vydavatelství Bentham Science Publishers!) Také o této problematice jsem ochotná na vašich 

kongresech promluvit i když vidím jak z Vašich reakcí Z. Jermářovi, tak v příspěvcích na e-

stránkách KPPO, že i o autismu máte svoje jasno. A tady bych si zase já dovolila námitku, že 

vakcinologové zakládají svoje prohlášení pro veřejnost na zprávách novináře Briana Deera 

(jehož primární kvalifikací je to, že patří mezi skeptiky a distancoval se od něho i Sunday 

Times) nebo na publikacích dánského psychiatra Dr. Paula Thorsena, který vedl rozsáhlý 

výzkum o vztahu vakcinace a incidence autismu v Dánsku. Kromě rozsáhlé defraudace 

milionů dolarů přidělovaných na granty, za kterou je stíhán, veřejně přiznal, že studie o 

vztahu thimerosalu a autismu byla založena na zfalšovaných a vymyšlených datech, stejně 

jako řada dalších prací o autismu Thorsenovy skupiny publikovaných v časopisech Journal of 

the American Medical Association, the American Journal of Preventive Medicine, the 

American Academy of Pediatrics, the New England Journal of Medicine a jiných. A právě o 

tyto práce opíraly svoji argumentaci instituce, jako jsou CDC, FDA i WHO, které tyto 

výzkumy financovaly. Takže je zřejmé, že v názorech na výběr vědecké literatury 

nenacházíme shodu, ale to je přece ve vědecké práci zcela běžné a nikdo nemůže uvádět vše, 

co bylo k dané problematice dosud napsáno.. 

 

V závěru Vašeho e-mailu jste mi doporučil: 

RM: Znáte stránky www.lovcisarlatanov.sk? Podívejte se na to. Podle jejich vědeckých 

kritérií jste šarlatánem i Vy. Jsou to vědci, kteří nejsou zastánci ani odpůrci očkování. Veřejně 

deklarují, že o něm moc neví, ale řídí se vědeckými důkazy. 

http://www.lovcisarlatanov.sk/
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AS: Se zájmem jsem navštívila Vámi doporučované stránky a s překvapením zjistila, že po 

zadání mého jména do vyhledávače se na těchto stránkách mé jméno ani názvy našich knih 

nevyskytují. Tedy nikdo z autorů stránek mne osobně za šarlatána (ani šarlatánku) neoznačil. 

Zřejmě to je Vaše interpretace a Vaše hodnocení, které beru na vědomí jako škádlení 

profesorky v důchodu a odpouštím Vám ho. 

 

Vážený pane docente, 

pokud nám jde o zdraví dětí, měli bychom hledat cesty, jak se postavit k novým fenoménům 

současné doby, vzít v úvahu, že se změnil životní styl, hygiena a výživa; děti máme téměř 

dokonale proočkované, leč jejich zdraví se stále progresivně zhoršuje. Názorným (a zároveň 

varovným) příkladem jsou Spojené Státy, kde se vynakládá největší procento HNP na 

zdravotní péči na jednoho obyvatele a děti dostávají největší počet vakcín na světě. Při vysoké 

populaci a spolehlivě vedených zdravotnických dokumentacích a statistikách můžeme 

sledovat nárůst různých onemocnění, poruch, alergií, autoimunitních nemocí a dokonce i 

prudké zvýšení kojenecké úmrtnosti. Je na čase si i u nás přiznat, že některé vakcíny selhávají 

ve své účinnosti (což uvádí i CDC a FDA) a že cesta k zajištění veřejného zdraví nevede 

směrem vývoje vakcín proti všemu. Kolik dětí se musí vystavit riziku očkování, aby se jedno 

zachránilo od případných komplikací běžných dětských nemocí? Je na čase si přiznat, že i po 

vakcínách děti umírají a vážit si života každého nově narozeného dítěte. O to jde Vám i mně. 

Každý z nás umí něco jiného a rozumí něčemu jinému. Kritériem našich schopností a 

kvalifikace není to, zda pícháme vakcíny nebo předepisujeme léky.  

 

 

S pozdravem 

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.      v Praze dne 7. 2. 2014  

 

Velmi se mi líbí vzkaz Vaší moudré 95leté babičky, že STYDĚT SE MÁTE VY, když drze 

osočujete lidi, které neznáte a navíc na základě neověřených informací. (Citováno z Vašeho e-

mailu a adresovaného Ing. Zdeňku Jermářovi). 

 


