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Grygara si vážím. 

Jan Molik (27940) 18.6.2016 reagovat  

Ale zřejmě začíná mít stařecké vrtochy. 
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Re: Grygara si vážím. 

Ladislav Švoma (18652) 18.6.2016 reagovat  

Drží se stále svých zásad. 

11 16  

 

Re: Grygara si vážím. 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

Já také. Mimo jiné také za to, že odmítnul vyznamenání z rukou Milouše Zemana. 
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Re: Grygara si vážím. 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

myslíte tim Zemana a babiše?? no já bych řekla že vzhledem k tomu co mají za sebou a co 

všechno vypili, se nedivím. hihi 

12 16  

 

 

tak, tak. To jsme si vybrali prezidenta. Babiš je to samé. 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

Grygar a vyznamenání od Zemana: Astrofyzik šanci odmítl www.blesk.cz/.../knizeci-

astrofyzik-grygar...zemana-top-09-tleska.html Postarali se o to poslanci a astrofyzik Jiří 

Grygar, ... a pneumolog a ftizeolog Miloš ... Grygara byl mohl Zeman vyznamenat za 

usilovné hledání 
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Bída s českou astrofyzikou 

Josef Navrátil (27020) 18.6.2016 reagovat  

Gratuluji Jiřímu Grygarovi, ocenění si zaslouží. Je ( vlastně byl ) velkým propagátorem na 

poli astronomie a astrofyziky. Bohužel za posledních 20 let jeho formátu nedorostl v Čechách 

nikdo, krom Vladimíra Wagnera a Vojtěcha Ullmanna. K pláči je, že během 10 ti let zanikla i 

velká a živá debatní fóra do astrofyziky ( za což pan Grygar nemůže ). 
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Re: Bída s českou astrofyzikou 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

Je zajímavé, že Grygar je věřící. 
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No a 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

víte čeho si bystrý člověk především všimne? Že neobyčejných lidí nejen že máme málo, ale 

jsou skromní a nejsou slyšet. 
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Re: No a 

Jana Nováková (18778) 18.6.2016 reagovat  

Vy nejste neobyčejný člověk. 
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Re: No a 

Josef Navrátil (27020) 18.6.2016 reagovat  

Blouzníte. Popularizátor je od toho aby ho práááávě bylo slyšet. Skromnost je jiná 

kategorie. Ti Češi, vědci, co jezdí mnoho let do CERNu za penězi, tak rozhodně skromní 

nejsou, ikdyž je není slyšet, ani vidět...a ani u mnohých není nic, co by kdy do vědy 

napsali. 
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Re: No a 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

Víte milý pane, memu manželovi nabízeli místo /ne v CERNU Praha, i/. Měl se 

zúčastnit jednoho takového konkurzu. Na to jaké jsou tvrdé podmínky si myslím, že až 

taková hora peněz to není. Vše podle tabulek. 
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Re: No a 

j Zarku. (24870) 18.6.2016 reagovat  

A tihle lidé to většinou nedělají pro peníze.. Neuvěřitelny MAMON hybe českem. 

jojo. ten socik. 
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V pekle už má vyhřáté místečko 

Chloritan Sodný (19372) 18.6.2016 reagovat  

Tento národní lhář a bludař. Který tady desinformuje celý život celý stát.. Vědomě ! Joooo 

potom co obama dostal cenu za mír, se nedivím ničemu.. naštěstí tento zkaženec už dlouho na 

očích nebude, pak teprv pozná jak si nakálel do hnízda. 
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Na konec života se pan Grygar moc pochval a uznání nedočkal, to je smutné…a on to i ví. 

18.06.2016 
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