Vybral jsem odstaveček z tohoto zdroje  http://chyla.bigbloger.lidovky.cz/c/121412/Nemistny-uzasnamestka-Geusse.html , autor prof. Jiří Chýla
FINANCOVANI ČESKE VEDY
…..
Některé z nich poutavě popsal ve svém blogu Financování aplikovaného výzkumu, aneb jak

drůbež elektrárnou omračovati Tomáš Opatrný z Univerzity Palackého v Olomouci. Kolega
Opatrný si dal tu práci a z veřejných zdrojů, které si každý může ověřit, zdokumentoval
absurdnost financování několika projektů programu TIP ministerstva průmyslu a obchodu,
mezi nimiž vyniká projekt nazvaný Vývoj bezstresového omračování drůbeže. Zajímavé a
ekonomicky přínosné výsledky zjistil i u projektů nazvaných Pasivní detekce a lokalizace

člověka za překážkou, na nějž přispěl státní rozpočet v letech 2004-2007 celkem 29 miliónů
Kč, Kritéria pro rozhodování o výběru alternativního jaderně energetického zdroje
s příspěvkem státu 82 milionů a co za těch 82 milionů vymysleli ? kde jsou výsledky ? to se
nikdo nikdy nedoví a několika dalších.
Abych i já přispěl s trochou do mlýna, rád bych upozornil milovníky vína, mezi něž sám patřím,
že se pro ně chystá za státní peníze novinka. Pan Jiří Marian, vlastník firmy TRIM, pro ně za 5
milionů ze státního rozpočtu vyvíjí Nápojový dávkovací automat. Předmět vývoje sice podléhá
obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak,
aby byly zveřejnitelné …
…
České i moravské vinaře podporuji, jak jen můžu, i při psaní tohoto textu, ale .. mám obavu,
zda o tento zázrak bude zájem.

Úúúžasné,… ! Na dávkovací automat pro vinaře schválil „kdosi“ ze státního rozpočtu 5 milionů a ..a
chudý vzdělaný chemik pan Mgr. Škoda nemůže už 6 let sehnat grant či dotaci z VaV ( přihláška tam
leží 3 roky ) anebo investici od soukromého subjektu na novou technologii biopaliva, tj. na laboratorní
vyzkoušení cca částku ve výši 6-7 milionů ( před šesti lety to bylo pouze cca 3-4 miliony ;inflace roste ).
Nedaří se .. někdo má prostě smůlu a někdo jiný, např. od vinařů firmy TRIM má „tam nahoře“ štěstí…
… smutná jsou ( korupční ) kritéria rozdělovačů státních peněz .. oh, jo, jo, pan Škoda bohužel na
obááálečku nemá. ( ..a šel si vydělat před pěti lety do Anglie těch „pár“ milionů na to laboratorní
vyzkoušení, bez kterého Patentový úřad vynález nepřijme ), ale bohužel manuální prací se vydělat ani
v Anglii nedají. A odbornou práci mu angláni také nedali jako cizinci, ani v té chemičce, bohužel… A
tak za 5 let nevydělal pro vědu a pokrok, pro zaplacení laboratorního vyzkoušení zhruba nic.
JN, 29.01.2010 v 10:12h

.. a najednou v 11:55h téhož dne 29.01.2010 spatřím na webu LN tento link
http://byznys.lidovky.cz/stat-trapi-podvody-s-benzinem-dosahly-az-dvou-miliard-korun-pqx-/firmytrhy.asp?c=A100128_215938_firmy-trhy_glu
Jak smutnééé…že vlivní a mocní tohoto státu >mají na dary< podvodným distributorům s benzínem,
že jim je „šumák“, že stát byl okraden o 2 miliardy, že bez sebe uzardění tomu přihlížejí …
…. ale ještě o to smutnější je, že tito stejní vlivní, a mocí nadaní, nemají už 6 let na >dar< pro chemika
pana Škodu, tj. nemají „hloupých“ 7 milionů, pro jeho unikátní nápad-vynález, http://www.hypothesisof-universe.com/docs/uvod/uvod_032.doc ; http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/uvod/uvod_033.doc který nosí v hlavě a o něž už 6 let žebrá po grantech a VaVkách
…nápad, který by ušetřil ( kdyby se jeho pokus zdařil ) lidstvu stamiliony, možná miliardy tun ropy, a
zařadil by se mezi ekologické palivo.
Trapné, když si člověk listuje po stránkách http://www.isvav.cz/ co tam je za haldu málo-smyslných
výplodů pro společnost málo-potřebných.
JN, 29.01.2010

