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Vážený pane  
  
Ač je zbytečné dbát co si druzí o tom pomyslí,říká R.Feynman,jen Vám několik slov ( ke zbytečnnému 
ponižování a pomlouvání....práv jsem to psal v předešlém a předešlém a...dopise : že že 100 dopisů 
od fyziků jich 97 používá nadávky ironie a ponižování -je to joučasný fenomendoby a možná jen u 
fyziků : potupovat a ponižovat,přestože jsem Vám nic neudělal !!!! a kdeže jsou ty doby,kdy si člověk 
nechal několikrát linčovat než se "odvážil oplácet". 
To jen na úvod co si hned o Vašem charakteru myslím po urážkách aniž jsem Vám kdy co udělal 
2. (opis Vašich slov)."sdilim Vas udiv na skutecnosti, ze obrovska rozmanitost strukturv prirode je 
dusledkem existence nekolika zakladnich castic a zakonu 
jejich vzajemneho pusobeni. Na rozdil od Vas je ovsem tento muj udivdoprovazen i pokorou a 
skromnosti. " 
Pane já nechodím nikdy na trh s nějakým fňukáním o nepřízni osudu,ale vyjímečně to udělám : po 
vystudování stavební fakulty jsem postavil s dědou co měl jednu nohu ve dvou dva domy za 7,5 let a 
žil jsem 5 let z týdeního apanáše 65 ,-Kč na  1x oběd + 1 kofola + lípy cigarety,ráno jsem snídal mlíko 
s rohlíkem ,večer jsem měl topínky ...když si žena po 4 letech poprve koupila svetr ,tajně z peněz co 
jsme měli na uhlí,vynadal jsem jí a bvyčítala mi tu hrubost mnoho let....v té době jsem dřel na 
stavbách,doma na zahradě,jrálíci,dědova zahrada,brigády akce Z, a večer po 20 hod.kdy 
"normální"lidé bývají unavení a odpočívají jsem do půlnoci a n¨mohdy déle 4 roky  !!!!! denně seděl ve 
sklepě u psac.stolu ( důvod,že nahoře byly malé děti a já kouřil) a studoval jsem fyziku a hloubal nad 
svou hypotezou,jezdil jsem do Brna do universitní knihovny a četl z fyziky co mě přišlo pod ruku.... 
hledal jsem  odborníka,který by byl ochoten  obětovat  pro mě 3-4 hodiny diskuse aby mě   
přesvědčil,že jsem na špatné cestě a podal   důkazy . Nikdo ! ! ! !  tuto oběť pro mě neudělal, ani 
jeden český fyzik za  11 let ( do l989) Po revoluci jsem si umínil,že si na tu fyziku vydělám peníze a   
začal jsem se zednickou partou dělat fasády,koupelny,rekonstrukce atd. a vydělával jsem už za 4 
měsíce 5O tis. měsíčně. Neutrácel jsem nic a chodil v jdněch kalhotech a  šetřil na fyziku,abych : 
Abych si našel mladé absolventy astrofyziky a jaderné fyziky a abych malou skupinku 3-5 lidí 
"zaměstnal za plat" 25 tis. Kč ,což v r. 92-93 byla dobrá mzda a abych buď došel k důkazům ,že se 
mýlím anebo našel vytoužené řešení. Po  pěti letech mě vydělaných 2,4 mil.Kč sebrali  3 dlužníci. 
Dodnes se 5 let soudím a ač jsem všechny tři soudní spory vyhrál,stejně mi dlužníci nezaplatili (až 
jednoho přede dvěma lety zavřeli v Itálii za pašování drog a druhý umřel  a třetí utekl do Německa,kde 
se přede mnou schovává a není právní cesty dluh dosta....svou stavební firmu ( 12 zaměstnanců)jsem 
musel na vánoce 96 rozpustit a od té  doby živořím sám bez ženy ( rozvedl jsem se ještě před 
revolucí), 4 x mě vykradli auto. malí dlužníci mi dluží 14 tis. 21 tis. a 28 tis. a já nemám z čeho žít už 
rok a PÚ mě dává podporu 731,-Kč měsíčně a já u počítače ( který jsem dostal od syna v únoru letos ) 
jsem se jako samouk naučil na něm do 3 neděl a začal jsem tvořit   www stránky a posílat dopisy do 
čech a do světa ,stahovat "vše" o fyzice co je na internetu opět do dvou v noci studuji fyziku polohlady 
atd...a tvořím,neboť své hypoteze skálopevně věřím. ....a jsem pouze hrdý,že jsem to jako samouk 20 
let vydržel...a Bůh ví že vydržím dál až do úspěšného konce....já prostě jednou najdu spřízněnou a 
moudrou duši ,která se slituje a  d a r u j e   mi slyšení osobního výkladu představ tak 5-6 hodin abych 
nefyzikálním jazykem předvedl svou představu  a abych dostal důkaz  že moje hypoteza vede do 
slepé uličky a já až dostanu jeden z těch dluhů 75O tis. Kč tak ho věnuji  tomu ,kdo mi podá ten důkaz 
a nadále budu žít třeba jako žebrák....za ten důkaz....pan a vy mě urážíte za  "nepokoru" a 
"neskromnost"....pane hrdost a víra a zabejčenost za nasměrovaným "cílem" - to není nepokora a 
neskromnost. Pane já to dokáži  i kdybych měl vydat ještě více sil než doposud.(dokáži buď že platí 
nebo že neplatí....ale doposud jsem dostal 12O kritických dopisů,ale ani jeden  rigorozní důkaz 
neplatnosti  ! !,ani jeden všichni jen kecají a kecají, a "skromě" a "pokorně" si přečtou  z mých www 
stránek první tři a  už vědí jaký jsem negramotný Papuácec z lontu a dávají mi to najevo  AČ JSEM 
JIM NEUBLÍŽIL. 
    Pane i já se už 20 let snažím pochopit přírodu a fyzikální stavy přírody a moc o tom 
přemýšlím,...bohužel mám svůj limit,svůj strop schopností a vědomostí a v    r á m c i   jeho velmi 
přísně porovnávám dosažené výsledky fyziky a svou hypotezu,neuvěřitelně mnohokrát ( 100x každý 
akt) kontroluji po sobě své  nové poznatky a nikdy bych nepustil "ven" úmyslnou či neopatrnou chybu.  
Nevěřím na 110 % že jste četl mé výpočty všechny a popořádku a pečlivě a nakonec poslední stránky 
60-69 staré jen několik dní....každý kdo je přečte a hlubioce se nad nimi zamyslí ,uvidí,že  existuje  
symbolická cesta zavedení jiné zápisové řeči za interakce a elementární částice, aby byla 
totožná s přírodou tedy s dosavadními poznatky fyziky...... tato duální "znaková" řeč vedená rovnicemi 
se součiny činitelů zavedená tak aby "kopírovala" dosavadní poznatky a zavedená ve 



"dvouzbnakovém provedení" třebaznaky O,1....třeba tak jak ve dvojkové soustavě "běží počítače"....to 
přeci je zajímavý produkt, to není dobré zadání : "člověče postav novou zápisovou řeč ze dvou 
znaků,aby vyhovovala dosavadním poznatkům fyzijky !?!?!" rto je předci unikátní záležitost  a stojí za 
to prozkoumat uda to jde. A  pakliže  by se to podařilo a za ty zva znaky by se daly   délka a čas   .pak 
je  rozumné  prověřit zda to neplatí i v přírodě.... 
Pane to co říkám je : zadání.  To co dělám a jak je jen úporná snaha na to přijít a zjistit zda je to reálné 
či ne,. Nevím tedy proč fyzikové po mě plivou ,a ponižují. To že nejsem fyzik a "musím" to řešit 
primitivním postupem "logicko-integračním" to přeci nepřisuzuje posměch  na mě. 
  
Sbohem pane vědec a   
  
Navrátil josef 
3. Pane ,jak můžete říci toto : ..."ze o skutecnych 
problemech dnesni vedy o mikrosvete vite pramalo a ze vas zrejme ani prilis nezajimaji". Kde berete 
tu smělost k urážení a  p r á v o   urážet ??,kdo Vám ho dal ?? a za co ?? ,jestli takto postupujete i v 
poznávání přírody,tak Vám garantuji ,že nemůžete nikdy přijít s tímto postojem k Pravdě přírody..... 
."..nebot Vy mate svou "hypotezu o puvodu hmoty" a basta." 
Pane,to není hřích mít hypotezu,já nikomu svou hypotezou neubližuji,já žiji slušný čestná a 
spořádaný,život ,nevykrádám sámošky a netuneluji banky,nemusíte mi to říkat výsměšně či 
posměšně. Na Vás je aby jste  vyvrátili její "touhu" po správnosti.....já osobně například jsem ještě 
před 2 měsíci vůbec nevěděl jak jsou mezony a baryony stavěny z kvarků 
a když jsem dosadil "své vzorečky" dvouveličinové znaky do nich tak to vyšlo - já se netrefuji do 
přírody,fyzika hledá a bádá a navrhuje a zkouší a hledá a dumá a vypočítává...až postaví výsledky do 
teorií...já  "to jen" dosazuji  aniž bych vůbec co o mezonech věděl.....a to že to vychází....to nebylo  
mnou   vybádáno,  to jsem prostě uhodl svým nápadem,který prostě vychází....protože souhlasí s 
přírodou a že jsem to vymyslel jí podprůměrný blbeček z vesnice...za to já nemůžu,měli na to přijít 
páni velveličinoví velfyzikové.Nevím proč by mě měl za to někdo nadávat a ponižovat mě. Buď je to 
dobře anebo špatně,je-li to špatně podejte důkaz  a já se ukloním a zanechám "krásného snu"...dělal 
jsem to rád né pro sebe....ale pro tu nádheru,kdyby se to povedlo. 
To je moje "skromnost" a "pokora". 
Jaký jste Vy nemohu soudit,soudit mohu jen to,že jste mě ublížil. 
  
Navrátil 
...a ještě dočítám ten Váš dopis..: "píšete: (1) ...se nejedna o "pozoruhodny napad" ani 
"nevidanou 
hypotezu", ale o nesouvislou smes citaci........... 
(2)  ...pojmoveho zmatku a vylozenych pocetnich nesmyslu........ 
(3)...mam dojem, ze si z ctenaru delate legraci.... . 
(4) ...myslite vazne Vase tvrzeni ve vypoctu 1, ze plati (3) .............. 
(5) ...Muzete mi 
laskave sdelit, cemu jsou podle Vas rovny leva a prava strana teto rovnice pro v=0? 
  
Pane,je vidět jak jste nedůsledný, jak můžete soudit komplex z přečtení jedné či dvou stránek?..jste 
jako egyptolog co odsune první kamennou desku nalezeného hrobu či pyramidky a protože tam pod 
tou první deskou nic není, tak  odejdete a dál nehledáte a v Evropě píšete články,že v Egyptě už 
žádné nálezy v hrobkách se nenacházejí.... 
a mě se ptáte abych já Vám laskavě sdělil čemu jsou rovny....?....Vy musíte vědět zda je to dobře a  
co  je na tom dobře a co ne. Hledejte  moudrosti a zajímavosti a nehledejte jen chyby .Baťa když se 
vracel z Ameriky,taky jednomu komunistickému novináři odpověděl : já jsem v Americe žádné chyby 
neviděl...( protože je vidět  n e c h t ě l...a to neznamená ,že tam nebyly a že to nevěděl.)   Pane  ! ! ! 
 

 


