
M. HAKL 

Tak poslouchejte. 

Kamarádka mě přinesla výsledek testu akreditované laboratoře na tzv. Covid 

19. Podělím se s vámi o výsledek testování. Toto je jeho přepis: 

Výsledek protilátek proti koronavirovému S-proteinu-CoV2 IgG (SP ) Li je pozitivní. 

Pozitivita vyjadřuje míru protektivní imunity, avšak hladina zaručující ochranu před reinfekcí 

není dosud stanovena. K vyloučení zkřížené reaktivity je třeba protilátky hodnotit v kontextu 

s anamnézou pacienta. 

Smějete se? Mě docela zatrnulo. Výsledek místo aby dával odpověď na otázky, tak otázky 

vyvolává. 

Pominu, co nám neříkají: od jakého výrobce je testovací sada? Jen 4 výrobci testů dokážou 

vyrobit testovací sadu s jakž-takž přijatelnou mírou chybovosti. Tedy podle jakých testů nás 

testují? Podle testu, který si v říjnu 2015 nechal patentovat Richard Rothschild? 

Ale k výsledku samotného testu. Test je pozitivní ve třídě IgG protilátek, tedy paměťových, 

které vám zaručují pozdější, rychlejší start imunitního systému. Test nám říká: buď jich máte 

dost a imunitní systém bude rychleji startovat při reinfekci nebo jich dost nemáte. Smějete se? 

Raději se posaďte, protože pokračujeme-k vyloučení zkřížené reaktivity je třeba protilátky 

hodnotit v kontextu s anamnézou pacienta-tedy přeloženo-buď to jsou protilátky proti covidu 

nebo to jsou protilátky proti nějakému jinému viru z rodiny koronavirů nebo protilátky proti 

něčemu úplně jinému. (Ve skutečnosti záleží hlavně na klinických příznacích a bez nich 

můžete test hodit do lesa.) Chachacha, pokud jste neomdleli. Na tohle vám stačí čaroděj 

s křišťálovou koulí případně si můžete hodit korunou, aby jste nemuseli stát frontu a platit 

nepochopitelné peníze. 

Jenom člověk, který ztratil veškerou soudnost, který je buď podplacený nebo šílený 

může na základě takového testování vyděsit celý národ a nařídit bankrot jeho 

poloviny. Redaktorům z televizí a rozhlasu a hlavně všem politikům by měli uříznout kus 

provazu, aby se oběsili na prvním stromě nebo je spíše zavřít za šíření poplašné zprávy. A 

mimochodem-kvůli tomuhle nás ten Hamáček nechal zmlátit na náměstí? Kvůli tomuhle sem 

přijedou Američtí vojáci? 

A poslední kapka-kamarádka měla 2 dny bolesti hlavy a pak byla 14 dnů v karanténě jí 

nebylo nic. Seděla doma, dívala se na televizi a sledováním televize získala pocit, že přežila 

atomový výbuch. 

 


