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• Ujasnit terminologii: SARS-CoV-2 a COVID-19 
WHO to furt nechápe

• Ujasnit terminologii: CFR a IFR 
Ještě jsme to ani nepřeložili

• Zkalibrovat měřáky: Kolik cyklů na PCR? 
Nikdo neví

• Pochopit sensitivitu a specificitu testů 
Stále nikdo nechápe bayesovskou inferenci

• Jaká je sensitivita a specificita českého PCR testování
Nikdo neví

• Co jsou protilátky, jak a proč se měří
PREVAL Armageddon + očkování

• Co je buněčná imunita a jak se měří
Nikdo neví a nikdo to neumí
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• Placení z peněz daňových poplatníků
• Perfektně se orientující ve svých oborech
• Vybaveni nejdražší technikou na univerzitách a akademii věd
• Nezištně a bez střetu zájmů dnem i nocí
• Hledající PRAVDU!
• A nic než PRAVDU!







• Pavel Řehák a jeho nejdražší excelovská tabulka v dějinách lidstva
• Profesor plukovník Roman Prymula a firma jeho dcery
• Profesor Radek Zbořil a jeho nanokuličky
• Docent Marián Hajdúch a PREVAL
• Profesor Jaroslav Flégr a jeho predikce
• Profesor Omar Šerý a jeho katastrofické vize
• Profesorka Věra Adámková a její česká vakcína
• Profesor Václav Hořejší a jeho lockdown (s plnou mzdou)
• Profesor Ladislav Dušek – jak utajit co nejvíce dat



• Jednak už tam byli tamti 
Protože jsme je nechali

• Nikdo je nezval 
Schovali před nimi všechna data

• Vědecká a akademická obec generuje bezohledné kariéristy, 
hochštaplery a podvodníky, kteří za ni potom mluví a jednají 

My je necháme, protože se jich bojíme
• Média hledají největšího šílence … až najdou

My se neohradíme a nevoláme je ke zodpovědnosti




