Chronologie dorozumívání „lidí“ na naší planetě
(15.06.2005 v 12:51 h )
Vážený pane řediteli časopisu 21.století pane JUDr.Zdenku Jůzku
Uveřejnil jsem na Vašem diskusním fóru >Mimozemský genetický kód< svůj názor - odpověď panu dr.
M.Koukalovi
dne 15.06.2005 ve 12:04 i v jiných časech a tato moje reakce byla Vámi cenzurována a vyřazena z možnosti
svobodného uveřejnění názoru.
Smím vědět proč ?
(Její text posílám v příloze)
Příloha :
Autor: Navrátil Josef
Datum:
15-06-05 12:04
Pro pana dr. M.Koukala
Pane, ať už předvádíte polopravdu či pololež (slušnou formou) máte na to právo ( ! )...
přesně stejné právo jako má čtenář na svůj vlastní úsudek a na svůj proces poznávání ( není
blbý... byť není odborně studovaný ). Ale pozor, už není legrace přihlížet aroganci a
agresivitě několika vševědců ( schyzofrénních hopsálků po diskusních serverech pana Hály a
pana Petráska mající absťák když nemohou kápo-stylem někoho nadřazeně plísnit ), které se
plíživě mění ve fašistické výroky >rozsudků< co se má a bude s pavědeckými autory podnikat, a
jak to vymyslet -nenápadně- je dostat do Bohnického zařízení.. A oni to myslí váženě. Mám na
to důkazy. Posuďte, co si troufl pan Hála říci nahlas :
"Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je nejlépe
ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy a spamuje lidi,tady už se stává nebezpečným kteří mu opakovaně a explicitně
řekli, že je nezajímá? Tudíž je to zločin, pokud některým těm co si nic nezakázal, jěště
napíše... Ve chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti za urážky jejich nadřízeným a
pokračuje směrem vzhůru až do parlamentu s ukázkami umlčování názorů a vlády ve snaze co
nejvíce uškodit? tyranům. Jen proto, že byl po předchozím varování varování nekázat lidem
bludy vykázán z internetového diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta děkanovi
fakulty a žádá přezkoumání přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po pravdě
(student řekl : mamrde, pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.) , co si o
něm myslí. ( i já můžu , řkat po pravdě že Hála je z kurvy syn ? i já můžu říkat že je to
nedomrd ? a podobně, podle Hálovy doktríny ano). A stížnostmi to nekončí,kde není omluva tam
nemůže končit stížnost a protiútok třeba takové SMSky s temnými výhrůžkami výhrůžkami :"omluv
se.. parchante" dokážou člověka vyvést z míry, že? chudáčku ... Emane, je takový blázen už
nebezpečný? Nebo bude teprve až ty výhrůžky realizuje? Ano, až zrealizuji stížnost u
Strasbourského výboru pro lidská práva budu pro hajzly nebezpečný.To už ale podle mě bude
pozdě.O.K. Všechno, co jsem výše popsal, už nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila včas
vyšetřit lékařem odborníkem, který doporučí vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně
docílit. Hail Hitler....eure Mengele.
Vážení, budeme-li mít na vysokých školách 70% takových Hálů ... máme se v celé společnosti na
100 let co těšit.
Navrátil Josef
Poznámka : pokud bude tento příspěvek opět vymazán, bude zveřejněn na mých www.stránkách i s
okolnostmi.

ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01
e-mail : j_navratil@volny.cz
www : www.volny.cz/j_navratil
http://dvouvelicinovyvesmir.wz.cz


(16.06.2005 v 10:05 h )
Vážený pane inženýre,

tímto dopisem reaguji na Vaše podněty, které jste během několika posledních dnů zaslal do našeho vydavatelství
a které se týkaly zejména mazání příspěvků na naší internetové diskusi.
Jsem redaktorkou časopisu 21. STOLETÍ a v redakci mám na starost vedení internetových stránek na adrese
www.21stoleti.cz, a tedy spravuji i internetovou diskusi.
Naše internetové stránky, stejně jako diskuse, jsou určeny především čtenářům našeho časopisu a lidem, kteří se
zajímají o vědu a techniku, jak ostatně vyplývá z podtitulu časopisu i internet. stránek.
Vaše příspěvky, které byly během Vašeho působení na našem diskusním fóru vymazány, obsahovaly
vulgarismy a další nevhodné výrazy (i pokud šlo o citaci jiné osoby), které snižovaly úroveň našich stránek. Stejný
postup je uplatňován i v případě ostatních návštěvníků fóra. Pravdou je, že se jedná o internetové prostředí, kde
panuje poněkud "volnější" morálka a které často pisatelé v důsledku anonymity zneužívají. Doufám, že proto
uznáte, že není vždy zcela jednoduché posoudit, kdy pisatel již překročil únosnou mez.
Uvítám, pokud se pro příště ve svých příspěvcích na našem diskusním fóru vyvarujete výrazů, pro které bych byla
nucena Vaše příspěvky vymazávat. Pokud by se měla tato situace neustále opakovat, museli bychom v redakci
zvážit Vaše vyloučení z našeho diskusního fóra, což bychom dělali ale velmi neradi.
Zároveň jsem Vás chtěla požádat, abyste svými dopisy nezásoboval e-mailové schránky zaměstnanců našeho
vydavatelství. Pokud budete mít připomínku k vedení internetové diskuse, obraťte se vždy, prosím, přímo na mě.
Na Vaše otázky Vám velmi ráda odpovím.
S přáním krásného dne
Mgr. Ilona Růžková
Internetové vydání časopisu 21. STOLETÍ


(16.06.2005 v 13:47 h )
Vážená paní Růžková
Vítám Vaše vstřícná slova -->"ráda na vaše otázky odpovím" --> děkuji. Využiji této nabídky. Nevím jak Vy by jste
se zachovala, ale kdyby jste se například nacházela v davu na brněnském veletrhu a náhodou ( ! ) jste viděla, že
vedle vás stojícímu pánovi spadl klobouk a Vy ze slušnosti ho zvedla a mu ho podala a on by Vám za to řekl :
>pí..< a další nechutné nadávky,...tak co by jste udělala ? Co ? No, můj náhodně zvolený příklad byl snadno
řešitelný, že šlo o anonymní dav ... ,ale přesně podobně si to představte, že by se stalo veřejně před celou
republikou, tedy jako se to přihodilo mě ( ! )... kdy jsem poprvé vůbec vstoupil na vaše stránky 29.05.2005 a do
diskusního fóra a napsal maličký nevinný příspěvek na 4 řádky a ...a už za hodinu ( ! ) na to jsem před celým
národem dostal ony "poklony" --> pí.. nebo jiné atd. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Nevím jak by zareagoval
někdo jiný, jak zedník, jak hodinář, jak Bohdalová, jak poslanec, jak Vy ... , ale jděte se přesvědčit jak jsem
reagoval na vulgarismy a hanopis já ! ! !, jděte si to přečíst, prosím. Naprosto slušně. Ale Vy jste tuto nehoráznost
nechali na fóru běžet ..až dodnes ... a nechali jste tam další nehorázné pomluvy co následovali od jiných,
dodnes. Vy, paní Mgr. by jste dělala co ? ?na mém místě ? Opravdu mě to zajímá (!) a potřebuji to slyšet.Co by
jste tomu řekla, kdybych já na svých stránkách začal právě o Vás uveřejňovat ( od nyní ) takové a podobné
nehoráznosti ... ? ..a Vy jste to tam nechali bez vymazání ! A pak když jsem se začal bránit, což blázni nedělají,
tak to počalo jednak vadit těm hulvátům a i Vám a počali jste mazat mé příspěvky, které neměli jiný účel než
pranýř hulvátů ...( a dávno by to nedovršilo těch rozměrů kdyby právě Vy jste nedovolila hulvátům to co řekli ...pak
bych se nemusel tak moc bránit ). A dokonce, když si hulváti vyprosili >zmazat< mé příspěvky, tak jste jim
vyhověla. Víte co jste u mě ? Tak tuto skutečnost-Vaši nehoráznost já uveřejním na svých www-stránkách a
přidám k tomu peprná slovíčka na Vaši osobu ...co Vy na to ? Budete se Vám to líbit ? a také budete mlčet ? a
necháte se poplivat vulgarismy ? ? ? ? ( budete ve stejné situaci jako já, ba co dím, ta moje byla 100x horší v
kontextu s mou prací kterou dělám 24 let ... to pak se snáší psychicky takové ponížení ... o tom Vy nemáte vůbec
představu.
Než to uveřejním, tak Vám to posílám k přečtení a vyhodnocení. ( je to víc fér, než to, co jste udělala Vy, pani
Růžková, vůči mě ).

Příloha :

21.století nám pěkně začalo

Paní Mgr. Ilono Růžková, cítíte se jako „seriózní časopis“ ? V tom případě proč jste
necenzurovali fašistické projevy pana V.Hály z 02.06.2005 ze 14:55 h ... zde níže
kopie-ukázka ( „visí“ na diskusním fóru : Dotazy, připomínky a náměty čtenářů viz
>overunity< dodnes 15.06.2005 od 02.06.2005 )
Poznámka : než došlo k reakci pana Hály 2.6.2005 ve 14:55h, tak jí předcházel můj nevinný vstup do
tohoto fóra 29.05.2005 ve 23:45 h prostou větou na 4 řádky, za kterou jsem sklidil neoprávněně a
nečekaně nehorázné urážky anonyma „Martina“ i pak Petráska. A aniž byl nějaký Hála tázán, osloven a
do diskuse kýmkoliv vyzván, tak napsal právě toto :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Vojtěch Hála
Datum:
02-06-05 14:55

vlákno overunity

To Eman: "Vždyť není vůbec nijak nebezpečný. Má určité teorie a hypotézy,..."
Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je nejlépe
ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy a spamuje lidi, kteří mu opakovaně a explicitně řekli, že je nezajímá? Ve
chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti jejich nadřízeným a pokračuje směrem vzhůru
až do parlamentu a vlády ve snaze co nejvíce uškodit? Jen proto, že byl po předchozím
varování vykázán z internetového diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta
děkanovi fakulty a žádá přezkoumání přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po
pravdě, co si o něm myslí. A stížnostmi to nekončí, třeba takové SMSky s temnými výhrůžkami
dokážou člověka vyvést z míry, že? Emane, je takový blázen už nebezpečný? Nebo bude teprve až
ty výhrůžky realizuje? To už ale podle mě bude pozdě. Všechno, co jsem výše popsal, už
nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila včas vyšetřit lékařem odborníkem, který doporučí
vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně docílit.

... a nevyhověli jste mému přání o vymazání toho hanebného příspěvku, viz zde
žádost ze 04.06.2005 ve 13:26 h ? ? ? ? ? ==>
-------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Navrátil Josef
vlákno overunity
Datum:
04-06-05 13:26
Je mi líto, že redakce časopisu a moderátor tohoto fóra dělá selekci příspěvků a tím brání
napadeným se bránit. Nevím sice podle jakého zákona či pravidel to dělá, ale proti této
přesile upouštím od neplodné sebeobrany. Ať si třídí.
Proto vše, co zde ode mě nebude uveřejněno, zveřejním na svých stránkách. ( Například i to,
že nebyl zde vyřazen příspěvek, který prošetří kompetentní orgány podle Trestního zákona zda
byl spáchán trestný čin panem Hálou zde zveřejněným příspěvkem
Autor: Vojtěch Hála
Datum: 02-06-05 14:55
Žalobu na něho již připravuji a dokonce zda se trestný čin nevztahuje i na médium umožňující
projevy rasismu a hanobení důstojnosti člověka k potlačení práv a svobod občanů
Navrátil J.

... a proč jste cenzurovali můj příspěvek z 15.06.2005 z 10:45 h + 12:04 h + 13:01 h+
14:17 h a to na přání p. Hály, který právě toto nehumánní chování vyvolal ? ? ? ?
-------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Navrátil Josef
vlákno „zvítězí teorie sobeckého genu ?“
Datum:
15-06-05 10:45
Pro pana dr. M.Koukala
Pane, ať už předvádíte polopravdu či pololež ( slušnou formou ) máte na to právo ( ! )...
přesně stejné jako má právo čtenář na svůj vlastní úsudek a na svůj proces poznávání ( není
blbý... byť není odborně studovaný ) a vlastního procesu úsudku. Ale pozor, už není legrace
přihlížet aroganci a agresivitě několika vševědců ( schyzofrénních hopsálků po diskusních

serverech pana Hály a pana Petráska mající absťák když nemohou kápo-stylem někoho nadřazeně
plísnit ), které se plíživě mění ve fašistické výroky >rozsudků< co se má a bude s
pavědeckými autory podnikat, a jak to vymyslet nenápadně je dostat do Bohnického zařízení.. A
oni to myslí váženě. Mám na to důkazy. Posuďte, co si troufl pan Hála říci nahlas :
"Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je nejlépe
ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy a spamuje lidi, kteří mu opakovaně a explicitně řekli, že je nezajímá? Ve
chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti //za urážky// jejich nadřízeným a pokračuje
směrem vzhůru až do parlamentu //za umlčování názorů//a vlády ve snaze co nejvíce
uškodit?//tyranům//. Jen proto, že byl po předchozím varování vykázán z internetového
diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta děkanovi fakulty a žádá přezkoumání
přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po pravdě // student řekl : mamrde,
pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// , co si o něm myslí. // student
řekl : mamrde, pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// A stížnostmi to
nekončí, třeba takové SMSky s temnými výhrůžkami dokážou člověka vyvést z míry, že? Emane, je
takový blázen už nebezpečný? Nebo bude teprve až ty výhrůžky realizuje? To už ale podle mě
bude pozdě. Všechno, co jsem výše popsal, už nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila
včas vyšetřit lékařem odborníkem, který doporučí vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně
docílit.
Vážení, budeme-li mít na vysokých školách 70% takových Hálů ... máme se v celé společnosti na
100 let co těšit.
Navrátil Josef
Poznámka : pokud bude tento příspěvek opět vymazán, bude zveřejněm na mých www.stránkách i s
okolnostmi.
------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Navrátil Josef
vlákno „zvítězí teorie sobeckého genu ?“
Datum:
15-06-05 12:04
Pro pana dr. M.Koukala
Pane, ať už předvádíte polopravdu či pololež ( slušnou formou ) máte na to právo ( ! )...
přesně stejné jako má právo čtenář na svůj vlastní úsudek a na svůj proces poznávání ( není
blbý... byť není odborně studovaný ) a vlastního procesu úsudku. Ale pozor, už není legrace
přihlížet aroganci a agresivitě několika vševědců ( schyzofrénních hopsálků po diskusních
serverech pana Hály a pana Petráska mající absťák když nemohou kápo-stylem někoho nadřazeně
plísnit ), které se plíživě mění ve fašistické výroky >rozsudků< co se má a bude s
pavědeckými autory podnikat, a jak to vymyslet nenápadně je dostat do Bohnického zařízení.. A
oni to myslí váženě. Mám na to důkazy. Posuďte, co si troufl pan Hála říci nahlas :
"Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je nejlépe
ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy a spamuje lidi, kteří mu opakovaně a explicitně řekli, že je nezajímá? Ve
chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti //za urážky// jejich nadřízeným a pokračuje
směrem vzhůru až do parlamentu //za umlčování názorů//a vlády ve snaze co nejvíce
uškodit?//tyranům//. Jen proto, že byl po předchozím varování vykázán z internetového
diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta děkanovi fakulty a žádá přezkoumání
přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po pravdě // student řekl : mamrde,
pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// , co si o něm myslí. // student
řekl : mamrde, pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// A stížnostmi to
nekončí, třeba takové SMSky s temnými výhrůžkami dokážou člověka vyvést z míry, že? Emane, je
takový blázen už nebezpečný? Nebo bude teprve až ty výhrůžky realizuje? To už ale podle mě
bude pozdě. Všechno, co jsem výše popsal, už nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila
včas vyšetřit lékařem odborníkem, který doporučí vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně
docílit.
Vážení, budeme-li mít na vysokých školách 70% takových Hálů ... máme se v celé společnosti na
100 let co těšit.
Navrátil Josef
Poznámka : pokud bude tento příspěvek opět vymazán, bude zveřejněm na mých www.stránkách i s
okolnostmi.
------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Vojta Hála
vlákno „zvítězí teorie sobeckého genu ?“
Datum:
15-06-05 12:54
No tedy, pokud to urychleně nedáte s panem Navrátilem do pořádku k jeho spokojenosti, je to

na žalobu! Porušení autorských práv jako vyšité. Doufám, že paní Borovičková dostala za
copy&paste dobře zaplaceno. Takhle vydělávat na cizí dobrovlné práci, že vám není hanba!
------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Navrátil Josef
vlákno „zvítězí teorie sobeckého genu ?“
Datum:
15-06-05 13:01
Pro pana dr. M.KoukalaPane, ať už předvádíte polopravdu či pololež ( slušnou formou ) máte na
to právo ( ! )... přesně stejné jako má právo čtenář na svůj vlastní úsudek a na svůj proces
poznávání ( není blbý... byť není odborně studovaný ) a vlastního procesu úsudku. Ale pozor,
už není legrace přihlížet aroganci a agresivitě několika vševědců ( schyzofrénních hopsálků
po diskusních serverech pana Hály a pana Petráska mající absťák když nemohou kápo-stylem
někoho nadřazeně plísnit ), které se plíživě mění ve fašistické výroky >rozsudků< co se má a
bude s pavědeckými autory podnikat, a jak to vymyslet nenápadně je dostat do Bohnického
zařízení.. A oni to myslí váženě. Mám na to důkazy. Posuďte, co si troufl pan Hála říci
nahlas :"Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je
nejlépe ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy a spamuje lidi, kteří mu opakovaně a explicitně řekli, že je nezajímá? Ve
chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti //za urážky// jejich nadřízeným a pokračuje
směrem vzhůru až do parlamentu //za umlčování názorů//a vlády ve snaze co nejvíce
uškodit?//tyranům//. Jen proto, že byl po předchozím varování vykázán z internetového
diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta děkanovi fakulty a žádá přezkoumání
přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po pravdě // student řekl : mamrde,
pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// , co si o něm myslí. // student
řekl : mamrde, pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.// A stížnostmi to
nekončí, třeba takové SMSky s temnými výhrůžkami dokážou člověka vyvést z míry, že? Emane, je
takový blázen už nebezpečný? Nebo bude teprve až ty výhrůžky realizuje? To už ale podle mě
bude pozdě. Všechno, co jsem výše popsal, už nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila
včas vyšetřit lékařem odborníkem, který doporučí vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně
docílit.Vážení, budeme-li mít na vysokých školách 70% takových Hálů ... máme se v celé
společnosti na 100 let co těšit.Navrátil JosefPoznámka : pokud bude tento příspěvek opět
vymazán, bude zveřejněm na mých www.stránkách i s okolnostmi.
-----------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Vojta Hála
vlákno „zvítězí teorie sobeckého genu ?“
Datum:
15-06-05 14:03
Předchozí rádoby vtipný příspěvek (12:54) jsem neposlal já. Zajímalo by mě, kde se vzal.
Pokud je to možné, prosím o jeho smazání.

... a vyhověli jste přání p. Hály, který právě toto nehumánní chování vyvolal ? ? ? ?
Opravdu se cítíte jako seriózní ředitel seriózního časopisu ??? Uveřejním tyto Vaše
postoje na svých www-stránkách, protože ==>
------------------------------------------------------------------------------------------.
Autor: Vojta Hála
Datum:
15-06-05 14:17
Ještě jednou : Předchozí rádoby vtipný příspěvek (12:54) jsem neposlal já. Zajímalo by mě,
kde se vzal. Pokud je to možné, prosím o jeho smazání....a dopsání toho, co opravdu jsem psal
já :
"Také já jsem donedávna považoval pana Navrátila za blázna neškodného, kterého je nejlépe
ignorovat. Ale je otázka, kdy už se blázen stává nebezpečným. Ve chvíli, kdy sbírá po
Internetu adresy (už se stává nebezpečným)a spamuje lidi, kteří mu opakovaně a explicitně
řekli, že je nezajímá? (Tudíž je to už zločin, pokud píše... i těm co si nic nezakázali) Ve
chvíli, kdy rozesílá na konkrétní osoby stížnosti (za urážky) jejich nadřízeným a pokračuje
směrem vzhůru až do parlamentu (s ukázkami umlčování názorů) a vlády ve snaze co nejvíce
uškodit? tyranům. Jen proto, že byl po předchozím varování (varování nekázat lidem bludy)
vykázán z internetového diskusního fóra. Ve chvíli, kdy si stěžuje na studenta děkanovi
fakulty a žádá přezkoumání přijímacího řízení? Jen proto, že mu student řekl po pravdě
(student řekl : mamrde, pakopyto, debile, strč si do prdele ty svý výblitky aj.) , co si o
něm myslí. (dotaz : pak i já můžu, říkat >po pravdě<, že Hála je z kurvy syn ?, i já můžu
říkat, že je to nedomrd ? a podobně ? ; podle Hálovy doktríny ano). A stížnostmi to
nekončí,(kde není omluva tam nemůže končit stížnost a protiútok) třeba takové SMSky s temnými
výhrůžkami (výhrůžkami :"omluv se.. parchante") dokážou člověka vyvést z míry, že? (chudinko
...) Emane, je takový blázen už nebezpečný? Nebo bude teprve až ty výhrůžky realizuje? (Ano,

až zrealizuji stížnost u Strasbourského výboru pro lidská práva budu pro hajzly
nebezpečný...pouze pro halzly).To už ale podle mě bude pozdě.(O.K.) Všechno, co jsem výše
popsal, už nastalo. IMHO je třeba nechat pana Navrátila včas vyšetřit lékařem odborníkem,
který doporučí vhodnou terapii. Otázka je, jak toho šetrně docílit. (Hail Hitler....Ihre
Mengele.)
------------------------------------------------------------------------------------------.

... protože na můj slušný dopis adresovaný Vám, pane řediteli ==>
----- Original Message ----From: Ing. Josef Navrátil
To: zdenek.juzek@rf-hobby.cz
Cc: iva.drbalova@pk62.cz
Sent: Wednesday, June 15, 2005 12:51 PM
Subject: dotaz k panu řediteli

Vážený pane řediteli
Uveřejnil jsem na Vašem diskusním fóru >Mimozemský genetický kód< svůj názor - odpověď panu dr.
M.Koukalovi
dne 15.06.2005 ve 12:04 i v jiných časech a tato moje reakce byla Vámi cenzurována a vyřazena z možnosti
svobodného uveřejnění názoru.
Smím vědět proč ?
(Její text posílám v příloze)

ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01,
e-mail : j_navratil@karneval.cz
http://www.volny.cz/j_navratil

... jste mi neodpověděl.
ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01
e-mail : j_navratil@volny.cz
www : www.volny.cz/j_navratil

15.06.2005 v 17:31 h

http://dvouvelicinovyvesmir.wz.cz

... poznámka z 16.06.2005 – odpověď přišla právě v 11 h



(16.06.2005 v 16:30 h )
Vážený pane inženýre,
o mé osobě si na svých internetových stánkách, prosím, napište cokoli. Myslím, že tímto jsem odpověděla na
všechny Vaše dotazy. Pokud máte nějaký další, který se OPRAVDU týká naší internetové diskuse, a ne mé
osoby, prosím. Pokud takový dotaz nemáte, považuji tímto naši korespondenci za uzavřenou.
Hodně zdaru přeje
Mgr. Ilona Růžková
21. STOLETÍ


Paní Mgr. Ilono Růžková
Nestačím se divit ... což je spíš střízlivé hodnocení, než to, které by se hodilo a které cítím.
Proč ?
01 – Píšete, že si mohu uveřejnit jinde co chci a že tím pádem jste zodpověděla všechny mé otázky. Jednak
je důvod nelogický bez hlavy a paty a jednak je to naprostá lež.
Neboť :
02 – (citace z toho dopisu, z kterého jste zodpověděla všechny otázky) : “...a on by Vám za to řekl : >pí..< a další
nechutné nadávky,...tak co by jste udělala ? Co ?
Nevím kdo je tu ..-píp-.. já nebo Vy, ale toto je otázka. Bez odpovědi.!
03 – (citace z toho dopisu, z kterého jste zodpověděla všechny otázky) : „...jsem před celým národem dostal
ony "poklony" --> pí.. nebo jiné atd. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Nevím jak by zareagoval někdo jiný, jak
zedník, jak hodinář, jak Bohdalová, jak poslanec, jak Vy ?“
Nevím kdo je tu ..-píp-.. já nebo Vy, ale toto je otázka. Bez odpovědi.
04 – (citace z toho dopisu, z kterého jste zodpověděla všechny otázky) : „...ale jděte se přesvědčit jak jsem
reagoval na vulgarismy a hanopis já ! ! !, jděte si to přečíst, prosím“.
Tohle sice otázka není, ale neodpověděla jste mi zda jste se byla podívat ... a proč jste tehdy nereagovala na
mou žádost vymazat hanopis a vyhověla jste hulvátovi smazáním mého „nehanopisu“ Hálovy, který ty hanopisy
psal ? ? ?
05 – (citace z toho dopisu, z kterého jste zodpověděla všechny otázky) : „... a nechali jste tam další nehorázné
pomluvy co následovali od jiných, dodnes. Vy, paní Mgr. by jste dělala co ? ?na mém místě ?“ Nevím kdo je tu
..-píp-.. já nebo Vy, ale toto je otázka. Bez odpovědi.
06 – (citace z toho dopisu, z kterého jste zodpověděla všechny otázky) : „Opravdu mě to zajímá (!) a potřebuji
to slyšet.Co by jste tomu řekla, kdybych já na svých stránkách začal právě o Vás uveřejňovat ( od nyní ) takové a
podobné nehoráznosti ... ?“ Nevím kdo je tu ..-píp-.. já nebo Vy, ale toto je otázka. Bez odpovědi.
07 – (citace) : „Vy jste to tam nechali bez vymazání !“ Proč nechali? Slovíčko >proč< a otazník tam v textu sice
nebyl, ale jen debil by ho tam neviděl a neslyšel a necítil ...V rámci Vaší další věty : “ Pokud máte nějaký další
dotaz, který se OPRAVDU týká naší internetové diskuse, a ne mé osoby, prosím.“ se táži dodatečně.
08 – (citace) : „A pak když jsem se začal bránit, což blázni nedělají, tak to počalo jednak vadit těm hulvátům a i
Vám a počali jste mazat mé příspěvky, které neměli jiný účel než pranýř hulvátů“. Opravdu zde otazník není ... ale
Vy necítíte, že se Vás ptám proč Vám počala vadit má obrana proti přesile a hulvátům ? V rámci Vaší další věty :
“ Pokud máte nějaký další, který se OPRAVDU týká naší internetové diskuse, a ne mé osoby, prosím.“ se táži
dodatečně.
09 – (citace) : „Co by jste tomu řekla, kdybych já na svých stránkách začal právě o Vás uveřejňovat ( od nyní )
takové a podobné nehoráznosti ... ? Toto je jediná otázka z celého mého dopisu, na kterou jste odpověděla.
Nebudu už opakovat >co<.
Závěrem :
Je mi líto, že jste nepochopila kde je morálka a kdo je ( v toto případě ) nemorální, kde je slušnost
a kde je útlak ( který vždy vyprodukuje bezzubý a málo účinný protiútok i s nevyhnutelným „zlem v oplácení“ )...je
mi líto, že jste se postavila na tu špatnou stranu barikády.
ing.Navrátil Josef

16.06.2005 v 19:07 h

