
 

Vážení  (?!) 

 

    Víte, určitě si všímáte, že to dnes ve společnosti těmi urážkami jen bují, kypí, v Parlamentu 

i v širokým okolí, ve televizi, na internetu mezi novináři, i akademiky, prostě je to stále horší 

a horší. Mě se dokonce zdá, že tato morálka začalo „neviditelně“ na vědeckých debatách, ( 

Aldebaran, MAGEO, LN, Science Word, časopis 21 století, NYX, OSEL, Okoun, aj. ) 

především s tématikou fyziky a astrofyziky už v v roce 2004 až 2006, kdy se s těmi urážkami 

a ponižováním roztrhl pytel… a přeneslo se to později z „vědeckých“ kruhů na ty politiky a 

podnikatelskou sféru. Vy sám jste jedním ze „zakladatelů“ té morálky z let 2004 – 2006, kdy 

jste se nechutně zastával jednoho svého studentíka ( který prohlásil „ o mě že jsem mamrd a 

že neví jak by mě „šetrně“ do toho blázince dostal ( to já byl už skorodůchodce a on 

nedostudovaný ucho ) … za ty neslýchané bláboly co káži do éteru a vy jste dodal, že tím 

svým volnomyšlenkářstvím, svou HDV, narušuji a ničím veřejnost…atd.) a pak dalších 

„aldebaraňáků“, kteří ničili svým arogantním despotizmem a pomocí Vaší osobní doktríny ( 

přečtěte si jí po sobě ) svobodný dialog lidí nadšených se na fórech bavit a bavit a tvořit 

nápady a povídat si nad astrofyzikou.  

    Neměl jste sebemenší důvod mě urážet,  zařadil jste se mezi tu bandu grázlů, bylo jich 

stovky, a udělal jste to záměrně a  neomluvil jste se.  

    Vy máte 5 titulů „před“ a dva „za“, já jen jeden ; Vy jen přednášíte v sále, papouškujete (!), 

co jste si nabifloval ze světa vědy, „co dům dal“, z vlastní hlavy nic, já ne, já oproti Vám 

tvořím, přemýšlím o Vesmíru a…a dá se to nazvat i bádáním. Není podstatné, s ohledem na 

ten „vědecký rasismus“ ( tj. třídění lidí na titulované a netitulované mašíbly ) kdo v dějinách 

vědy do databanky poznání přináší víc, zda Vy tím že papouškujete „sebrané spisy 

momentálně platné vědy“, anebo já tvorbou „originálních blábolů“ s dřinou vybádaných… ( 

které dnes neznamenají nic, ale zítra mohou být velkým objevem ). Tady nikdo neví… ( 

Možná jen Vy, pokud máte certifikát-diplom Vševěda od Boha ) zda Vy papouškujete 

(ne)hotovou pravdu o Vesmíru, za tučné peníze a za 5 titulů + dva ( a tím pádem máte 

„právo“ urážet ),  anebo zda já jen s jedním titulem co bádám, tvořím, zadarmo, (ne)hotovou 

(ne)pravdu, (ne)blábol, abych na něco dobrého nového smysluplného o Vesmíru přišel…; 

Obojí je přinejmenším rovnocenné…pane profesore…( u…ukáže budoucnost…, a ukáže i 

to, zda jste se mýlil, a ukáže že jste zbytečně urážel ) K Vaší tíži je, a bude, pak, Vaše 

nemravná povaha urážet ty lidové myslitele, kteří nepapouškují, co mají jen jeden titul a 

obrovskou vůli něco nového vymyslet. Taková snaha není na ponižování, pane profesore, ne, 

naopak ! Vy jste učitel….a vědec. V celých dějinách se nenajde oběť, jako já, která by padla 

nenávistnému ponižování inteligentních kolegů, vědců. V tom je český národ ( po sametu ) 

světovou originalitou.   

    Potažmo : Pokud jste ( k osobnímu flusání ) podlehl opovržení nade mnou z titulu jakýchsi 

klevet o mě, o tom, že jsem blázen, či zneuznaný génius, šarlatán, apod. , pak to je jen k Vaší 

morální škodě, protože tomu tak není, a protože tuto zákeřnou potupu na mě našil jistý 

Petrásek, k němuž se přidala banda grázlů, křiklounů, zuřivých závistníků, kterým ten výmysl 

o blázinci lahodil ( a ukájel je ) …; každý člověk je svým způsobem v něčem podivín, v něčen 

svérázný, „ujetý“ ( nebudu jmenovat, jsou jich stovky takových, stačí připomenout N.Teslu či 

E. Boltzmanna…, a další – nikdo !!!!!!! je neurážel  ) , to však nedává právo komukoliv na 

pronásledování vybrané oběti, na degradaci lidství a na vyřazení „ze společenství 

vědychtivých lidí“…; Flusání nadlidí na jiné, je příšerná novodobá povaha českého člověka 

nové doby : uráží a uráží a uráží…, ten fenomén, mor, se dostal už i do Parlamentu a do 

vlády. ( … zasraný ožralý Kalousku, … ty estébácký stíhaný zloději …atd. atd. ) … i mě, 

pane profesore, vyzval jeden „Váš soukmenovec“, abych se šel upálit, vydal fotomontáš mého 

obliřeje s nahým tělem, nebo sHitlerovskou patkou, apod. – to nebylo v r. 2007 ještě „běžným 



návykem celé společnosti , bože jak se ten mot za pár let rozmnožil –  a jiný, že nemám 

právo kecat do vědy, a že „my“ máme právo Navrátilovi zakázat vstup do všech debatních 

kroužků a právo Navrátila upálit, či přinejmenším zavřít ho do jutové klece… 

 

   Styďte se pane inteligente, český… s tituly ! - - Styďte. ( Já nemám „za co“ za 37 let své 

dobrovolné dřiny do vědy …nemám za co, za 17 let presentace HDV a přidružených 

drobných vizionářských myšlenek, které jste určitě nečetl nikdy, na internetu, nepadl jeden 

jediný pádný protiargument  proti HDV od „titulovaného“ vědce, ani od Vás… Posměch 

ovšem nad „červenými trenýrkami“ ano, a to do několika hodin od trenýrek vyvěšených… 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_746.pdf ) 
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Poznámka :  Já už jsem hodně starý a hodně unavený, už nikdy HDV nedokončím a už ani o 

milimetr nepopotáhnu, ale i tak …, věřím, že to někdo za mě udělá. 

 

Ještě jedna poznámka ( pro všechny nefyziky ) :  Mě osobně je hodně, hodně podivné, zda 

vůbec existuje v dějinách vědy nějaká libovolná hypotéza, která je živě, aktivně presentována 

37 let „po celé zeměkouli“ a která by nebyla žádnými vědci ani jednou zmíněna a ani jednou 

vědci komentována ( pominuli ono komentování flusanci ) jakožto např. vize zvrhlá, 

pošahaná, nelogická, nekonzistentní, pavědecká, „hláška“ nějakého pošahance, která nemá 

s Vesmírem, a bádáním o něm nic společného …atd.  - 37 let, že by existovala na papíře 

někde „obrovská rozpracovanost vize“ k níž se nevyjádřil žádný světový vědec ani slovem ? ? 

Dokonce ani novinář či libovolný publicista sci-fi či nadpřirozených pohádek…Existuje 

taková podobná tisícistránková práce bez jediného slova kritiky a odsudku a 

konstruktivního odmítnutí logikou, matematikou, odmítnutí „beze slova“ 37 let ?  

 

?? 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_746.pdf

