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Vážení poslanci a poslankyně, 

 

vzhledem k dramatickému narůstajícímu počtu „pozitivních případů” Covid-19 a z toho 

vyplývajících dalších nařízení a omezení, a ve světle již zcela dostupných a jasných faktů a 

důkazů, nám přijde naprosto nemyslitelné, co se v naší zemi děje, a co Vy, jakožto 

představitelé výkonné moci, dovolíte, aby se vůbec dělo. 

 

Nejen že počet „pozitivních případů” automaticky neznamená, že by byl člověk nemocný a 

tím pádem i rovnou infekční, protože samotné a podle nás i velmi předražené testy podle 

všeho nemají žádnou vypovídající hodnotu. To, že se tyto testy nemají používat k 

diagnostikování infekčního onemocnění, již zmiňoval a na tuto skutečnost také apeloval, sám 

jejich vynálezce Kary Mullis. 

 

Dokonce americké CDC ve své publikaci o koronaviru a PCR testech z 13. července 2020 

říká, a citujeme ze strany 38 první odrážka: „Detekce virové RNA nemusí znamenat 

přítomnost infekčního viru, ani to, že 2019-nCoV je příčinou klinických symptomů.” Dále se 

v publikaci píše v následující odrážce, že „Efektivita těchto testů nebyla zavedená pro 

monitorování léčby infekce 2019-nCoV.” Třetí odrážka říká, že „Tento test nedokáže vyloučit 

nemoci způsobené ostatními bakteriálními nebo virovými patogeny.” Stále není jasné, jestli 

kdy došlo k vědecky správnému izolování viru z Wuhanu, takže nikdo přesně neví, co při 

provádění testů vlastně hledáme. Zejména proto, že tento virus tak jako chřipkové viry rychle 

mutuje. PCR tyčinky odebírají jednu nebo dvě sekvence molekuly, které jsou lidskému oku 

neviditelné, a tudíž musí být v rámci mnoha cyklů zvětšeny, aby byly viditelné. Vše nad 35 

cyklů, jak oznámilo New York Times a ostatní média, je považováno za 

naprosto nespolehlivé a vědecky neomluvitelné. Nicméně Drostenův test a jemu podobné 

testy doporučované WHO jsou nastaveny na 45 cyklů. Podle nás je možné, že jsou tak 

účelově nastaveny z touhy vytvořit co nejvíce pozitivních výsledků a tudíž poskytnout 

opodstatnění pro falešný předpoklad, že se objevilo velké množství pozitivních infekcí. 

 

Navíc, jak se dále ukazuje, řada odborníků u nás i v zahraničí říká, že zaváděná opatření, 

karantény, omezení ekonomiky, ať již to nazýváme jen omezením volno-časových aktivit, 

mají podle nás a i mnoha dalších zcela daleko vážnější dopady na zdraví člověka než virus 

COVID-19, zejména na oslabení imunitního systému a vytváření oxidačního stresu, které u 

některých dětí může končit i velmi tragicky. Neméně podstatné je také udržení ekonomické 

nezávislosti na pomoci státu a finanční stability rodin, a koneckonců i svobody nás všech. 

Navíc vzhledem k tomu, že samotné onemocnění COVID-19 lze dnes již velmi úspěšně léčit 

dostupnými prostředky. 

 

Dovolujeme si Vám zaslat vyjádření německého právníka Dr. Reinera Fuellmicha, které 

jsme pro Vás připravili i s českými titulky, kde jasně hovoří jak o pochybných testech, tak i o 

velmi negativních dopadech těchto proti-koronavirových opatření. Věnujte tomu prosím 

svých 14 minut. Dále bychom Vám rádi ukázali velmi krátké video (3 min) od TV Chebsko s 

názvem COVID-íš, které velmi přesně vystihuje aktuální problémy s obrovským nárůstem 

počtu pozitivních testů. Uvědomte si prosím, že Vláda přijímá drakonická opatření, které nám 

způsobují obrovské škody a ekonomicky tak likvidují naše životy. A to vše jen díky 

falešnému poplachu s pozitivitou a nejasným testováním. Pochybujeme i o samotné efektivitě 

a potřebě vakcín. 

 

https://www.fda.gov/media/134922/download
https://youtu.be/0iGCGY2oRTE
https://youtu.be/8X2hdHo5knU
https://youtu.be/8X2hdHo5knU


 

 

Vezměte si tyto informace laskvě k srdci, a konejte vše proto, abyste za jakýchkoli okolností 

zabránili ekonomickému lock-downu či dalším ekonomickým omezením. Již 29.9. jsme se 

obrátili na předsedy Vašich poslaneckých klubů s žádostí o přijetí námi 

připraveného Návrhu USNESENÍ PS, bez nutnosti, pro něj shánět podpisy v 

rámci PETICE, a to vzhledem k časové tísni a nutnosti okamžitě jednat a řešit nastalou 

situaci. Žádáme Vás, abyste zvážili, jaký signál před parlamentními volbami chcete svým 

voličům vyslat. 

 

Děkujeme, 

 

David Formánek 

mobil: XXXXXXXXX 

https://kulovy-blesk.cz 

 

 

 

 

https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/09/Vyzva-PS-CR.pdf
https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/03_NAVRH_USNESENI_PS_O_ZRIZENI_VYSETROVACI_KOMISE_KULOVY_BLESK.pdf
https://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2020/10/02_PETICE_KULOVY_BLESK.pdf
https://kulovy-blesk.cz/
https://kulovy-blesk.cz/
https://kulovy-blesk.cz/
https://kulovy-blesk.cz/

