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Vážená paní doktorko,

již roky dávám s důvěrou do Vašich rukou zdraví svého dítěte, protože jsem si jistá, 
že je pro Vás samozřejmostí, jednat vždy v zájmu dítěte. 
Proto se na Vás i nyní obracím s důvěrou a prosbou o součinnost a pomoc nejen
mému dítěti,  ale  všem našim dětem,  kteří  se  staly  rukojmími  této  doby  a  až  na
občasné vyjímky přehlíženou skupinou naší společnosti.
Nyní  již  rodiče,  kteří  vidí  psychické,  a  následkem toho  i  fyzické,  čím  dál  více
chatrnější zdraví svých dětí uvězněných prakticky v ročním domácím vězení, bijí na
poplach a žádají o urychlené navrácení dětí zpět do jejich běžného života, kolektivu
kamarádů, možnosti vzdělávat se i aktivně trávit čas při jejich zájmech či sportu.
 
Avšak  nyní  je  našim  dětem,  dá  se  říci,  vyhrožováno  a  navrácení  jejich  života
podmiňováno testováním, které je samo o sobě psychicky náročné,  ať se  jedná o
jakoukoliv metodu testování. Zároveň by tento pravidelný úkon také děti vystavoval
strachu, zda budou mít v pondělí negativní test a budou moci jít do školy, nebo budou
veřejně označeny za ty  "nakažené" a  se  studem a smutkem půjdou domů do tzv.
karantény, ač jim nic nebude a budou se cítit se zdrávy. 
Vy  jako  pediatr,  lékař,  znalec  dětských  duší  musíte  vědět,  že  tento  nápad  našich
zákonodárců je pouze zvráceným experimentem, který nepřinese společnosti ale lautr
nic, co by naší epidemiologické situaci výrazně pomohlo, ba naopak, bude uzavírat
doma  zdravé  rodiny  s  možnou  falešnou  pozitivitou  určitého  koronaviru,  neustále
zvyšovat  čísla,  kterými  nás  budou denně strašit  v  médiích,  a  na  základě  kterých
zakazovat, přikazovat, omezovat a tím vystavovat všechny velké psychické zátěži. 

Vážená paní doktorko, 
já apeluji na Váš zdravý rozum i odborný pohled a prosím Vás o pomoc zoufalým
dětem i rodičům, kteří si ještě, stejně jako Vy, pamatují plné čekárny chraplajících
dětí při každoroční chřipkové epidemii, kdy se léčili a testovali pouze nemocné děti i
dospělí lidé, bez roušek a jiných opatřeních se zblízka poslouchala hruď a koukalo
dřevěným klacíkem do krku, nikdo neměl rukavice a kliku si mezi sebou podával
jeden nemocný člověk za druhým. A nyní čelíme situaci, která je upřímně naprosto
padlá  na  hlavu.  Lékaři  mají  zákaz  léčit  nemocné  s  bolestmi,  ordinují  pouze  po
telefonu, ať je člověku cokoliv, prvořadý je negativní test na jeden určitý vir a léčení
lidí se smrsklo na hon na testování zdravých lidí a společnost se díky číslům převážně
zdravých lidí ve statistice, hroutí. 

Ale dobře, dejme stranou situaci u dospělých lidí, je naše vina, že nejsme schopni,
postavit se tomuto diktátu a odmítnout naprosto zbytečné testování a uzavírání se do
domácích vězení. 
Pojďme se vrátit zpět k našim dětem a Vám, jejich pediatrům. 
Toto lékařské zaměření jste si jistě vybrali z nějakého důvodu a tím důvodem byla,
mimo jiné, potřeba pomáhat našim nejmenším a nejzranitelnějším, pomáhat těm, kteří



se Vás bojí, protože si neuvědomují, že jim i tím nepříjemným pomáháte, pomáhat
těm, kteří  pláčou, když vidí bílý plášť, protože si  pamatují,  že naposledy jste jim
dělali něco, co je bolelo, ale také jste si to vybrali kvůli nevinným očím a šťastnému
úsměvu, kterému jste pomohli od bolesti bříška a tomu se nic na světě nevyrovná. 

Já  Vás  prosím jako zoufalá  matka,  vystupte  z  řady,  přestaňte  se  bát,  leč  nám je
známo, že lékaři jsou vystavováni různému druhu nátlaku, vzpomeňte si na všechny
ty slzičky, odvahu, hrdost a radost našich, Vašich dětí a zachraňte je od experimentu,
který  chce  hrstka  psychicky  nemocných  lidí,  páchat  na  našich  dětech.  Vraťte  se
zpátky k tomu okamžiku, kdy jste se pro tuto práci rozhodla a postavte se společně s
námi teď už za samotný život té opravdu nejohroženější skupiny. 
Vy sama jste si již musela všimnout faktu, že "pandemii" koronaviru u nás neřeší
praktikující  epidemiologové  a  lékaři,  ale  lidé,  kteří  mají  možná  nespočet
akademických  titulů,  avšak  většina  z  nich  nikdy  neléčila  za  svůj  život  jediného
pacienta,  natož toho dětského, ale věnují  se převážně laboratorní  práci  a  skuteční
lékaři jsou umlčováni,  dehonestováni,  nebo dokonce vyhazováni ze zaměstnání.  A
proto mi přijde požadavek těchto akademických nelékařů na testování dětí naprostým
"úletem",  který  si  možná  sami  ani  neuvědomují,  a  nebo  si  naopak  velice  dobře
uvědomují, jaký by takové testování dětí přinesl zisk, protože testování ve školách by
měly zajišťovat dvě firmy, IntellMed a Diana Biotechnologies. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-doda-statu-testy-pro-skolaky-hraje-se-o-
miliardy-141534

Dle veřejného rejstříku mají vlastnický podíl  v těchto firmách, vedle dalších,  dva
veřejně známí odborníci a to biochemik doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. a bývalý
národní  koordinátor  testování  na  ministerstvu  zdravotnictví  doc.  MUDr.  Marián
Hajdúch, Ph.D., který v prosinci z ministerstva odešel. 
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/.../diana.../
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/27780317/intellmed-sro/

Když se i jako laik zamyslím nad celou situací kolem testování, nemůže mi uniknout
fakt, že do této chvíle, což je skoro rok, byly uznávány pouze PCR testy, které se
prováděly nepříjemným šťouráním hluboko do nosu,  na specializovaném místě se
speciálně vyškoleným personálem ve skafandru a najednou se objevily neinvazivní
testy buď ze slin, nebo takové, které by si dělaly děti samy stěrem z nosu před školou
a  to  bez  nutnosti  speciálně  uzpůsobeného  sterilního  prostředí  a  vyškoleného
zdravotnického personálu ve skafandru.
Sama musíte uznat, že kolem celé této "pandemie" děje se cosi zvláštního. Opatření
nejsou nařizována na základě odborných dat,  ale pocitů politiků a jejich,  jak říká
prezident  Václav  Klaus  st.,  kývačů.  I  přes  opakované  žádosti  odborné  i  laické
veřejnosti nebylo ministerstvo schopno doložit relevantní data, na základě kterých se
rozhoduje. 

Městský soud v Praze v listopadu zrušil povinnost, nosit roušku, protože v opatření
chyběly konkrétní  a srozumitelné úvahy, pro něž je nutné trvat  na nošení roušek.
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Ministerstvo  na  základě  tohoto  rozhodnutí  vydalo  nové  opatření,  které  sice  také
nesplňuje požadavek soudu, ale je nové, takže by se musela podat stížnost opět na
toto nové rozhodnutí MZČR, tudíž začarovaný kruh. 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/soud-zrusil-opatreni-ktere-narizuje-nosit-
rousky-venku-nebo-v-obchode-129404

V Rakousku například Ústavní soud roušky ve škole zrušil. 
https://www.inadhled.cz/.../okenko-pravo-v-kapse.../

PES nesestavoval jediný lékař nebo epidemiolog, ale datoví analytici a IT specialisté 
a navíc se dle tohoto systému stejně ani neřídíme, protože jsme již měsíc ve stupni 4, 
ale vláda nás stále drží ve stupni 5.
Autoři systému PES:
Mgr. Jan Kulveit. neepidemiolog, modeluje globální rizika, IT analytik
Mgr. Tomáš Gavenčiak, Ph.D. neepidemiolog, statistik
Prof. RNDr. Jaroslav Dušek, Ph.D. – neepidemiolog, biostatistik a analytik
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. – neepidemiolog, statistik a programátor
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. – neepidemiolog, patofyziolog
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. – neepidemiolog, statistik

Pak má vláda další "našeptávače" jako prof. Prymula, který je již řadu let především
tvrdý  farmaceutický  byznysmen,  a  kterého  byste  především  Vy  pediatři  měli  z
minulosti, dobře znát. 
Dr.  Kubek,  podprůměrný internista,  mediální  plačka  a  hysterik,  který  se  již  roky
věnuje spíše úřednické a politické kariéře. 
prof. Flégr, evoluční biolog, který již před několika měsíci strašil společnost plnými
mrazáky a mrtvolami na ulicích. 
No a  pak ještě  pár  markeťáků a  jediný lékař  je  sám ministr,  který má  evidentně
lékařské svědomí, občas to nevydrží, veřejně řekne pravdu, jako například přiznáním,
že pouze 30% úmrtí ve statistice souvisí s koronavirem, protože se tam započítavají i
lidé, kteří zemřeli při autonehodě, na infarkt, rakovinu a měli pouze pozitivní test, ale
kterého záhy média za takový výrok zdiskreditují. 

A pak tu máme druhou skupinu opravdových lékařů, kteří by epidemii řídili, jak to
říct, no prostě tak, jak by se řešit měla, ale Ti jsou umlčováni, nevpuštěni do médií a
vláda se jim spíše vysmívá. Patří mezi ně:
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. uznávaný epidemiolog a označovaný jako nejlepší 
epidemiolog v Evropě
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. přednosta kardiocentra
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny VFN, nejtěžší případy Covid-19 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. chirurg, onkolog, a emeritní ředitel Masarykova 
onkologického ústavu 
MUDr. Lukáš Pollert kardiochirurg a momentálně na jednotce intenzivní péče, kde 
leží pacienti s nemocí Covid-19
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MUDr. Soňa Peková, PhD. molekulární genetička
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. viroložka
MUDr. Šimon Reich chirurg
MUDr. Jan Hnízdil celostní lékař
MUDr.  Ctirad  Musil  primář  biochemie  a  hematologie,  který  byl  dokonce  za  své
prohlášení o skutečném stavu v nemocnici vyhozen
...a další nespočet lékařů, kteří se přímo starají o covidové pacienty a přesto je vláda
odmítá poslouchat. 

Vzhledem k tomu, že nyní nastává situace, kdy se jedná již o zdravotní zákroky na
našich dětech, prosím Vás, připojte se k již dlouhé řadě lékařů a postavte se šílenému
plánu a nedovolte tomuto vystavovat malé děti i dospívající. 

Nebo žijte s pocitem, čemu jste ochotna napomáhat a v tom případě Vás poprosím o
zaslání těchto informací:
1.  Konkrétní  odborné  výzkumy,  které  vylučují  jakékoliv  negativní  následky
celodenního nošení roušek u dětí a dospívajících. 
2.  Konkrétní  odborné  výzkumy,  které  vylučují  negativní  dopad  této  dlouhodobé
izolace na děti a dospívající. 
3. Konkrétní odborné výzkumy, které pozitivně hodnotí zdravotní přínos plošného
testování na koronavirus u dětí a dospívajících. 
4. Konkrétní odborné výzkumy, které vylučují jakýkoliv negativní dopad testování na
koronavirus u dětí a dospívajících. 
5. Konkrétní odborné výzkumy, které pozitivně hodnotí dlouhodobé vynechání sportu
a pohybu dětí a mladistvých. 
6. Konkrétní odborné výzkumy, které negativně hodnotí sportování a pohyb dětí a
dospívajících. 
7. Konkrétní odborné výzkumy, které pozitivně hodnotí psychický dopad testování na
koronavirus u dětí a mladistvých.
8.  Konkrétní  odborné  výzkumy,  které  dokládají,  že  od  dětí  a  dospívajících  se
pedagogičtí pracovníci nakazili v největším poměru, oproti jiným způsobům nákazy.
9. Konkrétní odborné výzkumy, které vyhodnocují přínos testování na koronavirus u
dětí a mladistvých při zvládání epidemiologické situace ve společnosti. 
10.  Statistická  data  respiračních  onemocnění  a  následných  hospitalizací  dětí  a
mladistvých za posledních 10 let. 
A prosím respirační choroby konkrétně rozepsané. 

O nějakém očkování proti nemoci Covid-19 vakcínou, která je stále ve fázi klinické
studie, se nebudu, ani rozepisovat, protože pokud přistoupí nějaký pediatr na to, že by
chtěl vakcínou, která má pouze podmíněnou registraci, očkovat děti a mladistvé, měl
by okamžitě odevzdat diplom, protože ve zdravotnictví nemá takový člověk, co dělat.
 
Věřím, že i Vám celá tato situace přijde již absurdní, a že se k celé této "pandemii"
postavíte tak, jak by se měl lékař, který složil Hippokratovu přísahu, postavit. 
Budu se těšit na Vaší odpověď a přeji Vám krásný zbytek dne... 



PS: Ještě přikládám oficiální pokyn WHO pro diagnostiku testování pro SARS-CoV-
2 a následné určení samotné diagnózy této nemoci.
https://www.who.int/.../20-01-2021-who-information-notice  ...
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