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Hacker = BEFELEMEPESEVEZE  schizofrenní maniak 

 

 
Tak tohleto Hacker = BEFELEMEPESEVEZE, tak tohle pakopyto, je učebnicový příklad 

schizofrenního maánio-pablba.  

     Už 13 let se na české vědecké scéně prezentuje nikoliv diplomem, nikoliv veřejnou prací, 

vědeckými články a publikacemi ve fyzice nebo matematice či kosmologii, ale výhradně jen 

´svými´ sračkami. Doslova tak. - - Uvědomte si ( a já věřím, že i na tomto klubu se nejde mezi 

hlupáčky sem-tam někdo, kdo má ten mozek ) co to musí být za patlal-tvora = magora, když 

už 13 let se systematicky usilovně věnuje tento „špičkový vědec“ pouze HDV…, ano, svou 

osobní profesní práci presentuje neznámo kde, neznámo kam, neznámo co to je, ale jako 

„melouch“ už 13 let s obrovským nasazením svých vědeckých sil se angažuje na diskusních 

fórech ( NL-neviditelný pes, Science World, Mageo a nyní OKOUN ) a to pouze „do HDV“. 

Opravdu. Nic jiného ho nezajímá na fórech jen HDV, nikam jinam do jiných klubů nechodí. 

Mageo přeci víte, to byla platforma pro všechny možné zájmy, od politiky, přes vaření, 

rybolov až k vědě, tj. i k fyzice a v ní kosmologii, a …a toto poťap  stvoření nikam nechodilo 

se bavit, do žádného audítka, jen !!!!, jen do těch, kde bylo HDV a ten Navrátil. !! Prostě ujetý 

člověk. O nic jiného se nezajímal ! ! !  V letech 2006 až 2008 intenzivně chodil na Mageo 

nikoliv za obecnou zábavou, za svými zájmy, ale pouze a pouze „do HDV“ …, každý jeho 

příspěvek končil : táhni do Bohnic. Vlastní HDV, obsah, ho naprosto nezajímala, nikdy 

neřekl nic k tomuto tématu konstruktivního či polemického, argumentačního, nápaditého, 

…nic, ale vždy od první věty do poslední měl na jazyku jen a jen Navrátila „že blábolí sračky, 

že to jsou patafyzikální fantasmagorie co neumí nic počítat a nic předpovídat“, a proto patří 

blázen Navrátil do Bohnic.HDV ho nezajímala nikdy, tehdy ani nyní, nenapsal ani chlup 

vědeckého proti HDV, ale autor, jen autor. Znáte nějakého českého vědce, opravdu  v ě d c e, 

který by za minulých 15-18 let, co HDV visí na internetu , že by veřejně té HDV věnoval víc 

jak jeden svůj názor-komentář ? Ne. Jen pár vědců cca 12 ( Pavlíček, Novotný, Wagner, Brož, 

Hořejší, Chýla, Motl, aj.) do roku 2006. Jen do r.2006 ano, ( a práááávě tady mezi nimi ten 

BEFEL_Hacker nebyl, protože prááávě v té době se tito praví fyzikové věnovali obsahu 

HDV , kritice díla nikoliv autora ) V soukromé korespondenci jich bylo cca patnáct.  Od 

července 2006 už nikdo. ( Nastala kausa Petrásek ). Ale nastoupil „do HDV“ bagrista 

´stolkáč´, schizofrenik BEFELEMEPESEVEZE = Hacker. A tu, s pěnou u huby, a kalným 

zrakem, právě naopak začal urážet autora nikoliv kritiku HDV : od 08/2006. Doslova nic 

jiného do vědy ( ani na vědecké scéně ani na lidových diskusních fórech ) nedělal, než 

„pronásledoval HDV“…., jenže čím ??? Já jsem si v archívu prošel všechno, ale matematiky 

proti HDV tam nebylo ani dva řádky za celé roky „jeho paranoidního boje“, který vždy byl 

jako přes kopírák : „lžeš, že tě někdo uráží, táhni hlupáku do Bohnic“, apod. Jinou 

„vědeckou“ kritiku za 13 let nenapsal ! ! ! ! Představte si takového člověka  ve vašem okolí, 

v profesním oboru v němž žijete, nebo v nějakém veřejném životě ( co má titul a svou 

akademickou práci ) že by se nikde neangažoval, nic vědeckého nikam nenapsal, nikam na 
zábavu nechodil, nic jiného by ho ve společnosti, přírodě, dějinách  pestrého dění nezajímalo, 

než HDV a …a cíleně že by chodil 200-300x na Mageo si plivnout a to stejné a stejné řeči-

výplody, přes kopírák : pět až deset řádků které končí : táhni do Bohnic. No, to může dělat 

jen magor, jen schizofrenní maniak. Vžijte se do jeho mozkomyšlení, že tam nemá nic 

jiného než chodit na ta fóra, kde (právě) je HDV a ukájet se stále stejnou rétorikou „do 

Navrátila“ : patafyzika, bláboly, Bohnice a nic jiného…to je rozhodně patologický jev, 

nemoc. - - Pak, po několika letech, znova se přestěhovala HDV ( zaniklo Mageo ) na 



OKOUNA v r. 2018 a přestěhoval se za ní i pan blb Mašíbl-Hacker „ o co mu šlo ? o HDV ?, 

ne, o zničení díla HDV „matematickými výpočty a předpověďmi a špičkovou ukázkovou 

falsifikací“ ?? ,ne…tak o co? Že by diplomovanému a titulovanému českému vědci šlo cíleně 

o zničení jakési…jakési v celém názorovém spektru světové kosmologie, o zničení jakési 

bezvýznamné HDV …, ? 13 let zuřivého boje s autorem co patří do Bohnic … o to mu jde ? ( 

o HDV, kterou sám autor nepresentuje jako teorii, ani hotovou, v matematické verzi taky ne, 

jen jako své vize-úvahy do kosmologie, kterých je mnoho, a stále víc a víc extravagantních ) 

od bezvýznamného laika J.Navrátila. ? - ?  

    Takže : jistá „anon-persona“ Hecker = Befel, profesor = schizofrenní poťap, věhlasný 

sračkomet, věnoval na veřejné scéně několika lidových fór nejméně čtyři roky života 2006-

2009, a nyní dva od 2018-2009  ( + něco i mezi tím ) úsilí do stále stejné kopírované rétoriky. 

To by žádný opravdový vědec neudělal, ( mít 13 let na mušce bezvýznamnou HDV a autora 

niemanda ) .., to by neudělal ani obyčejný zdravý člověk, jen duševně ujetý vychýlenec.  

( Možná pracuje jako skladník, možná je i rozvedený s jedním děckem, nebo teplouš a 

dochází někam na psychiatrickou ambulantní léčbu ). - - - Takže máme v Česku prvního 

anonymního vědce-profesora z AV ČR, na české kosmologické scéně světového formátu, 

anonymně tvořícího, co se bokem věnuje i „dlouhodobé recenzi HDV“ a to pochopitelně 

pouze vědecky…, kam se na něj hrabou takovej Stuchlík, Brož, Kulhánek, Wagner, myslím 

Wagner Vladimír, a další. ( To i takovej Grygar než rozdá Bludnýho balvana, tak vědecky a 

argumentačně rozvede u řečnického pultu bludy svého vyvoleného šarlatána. - - - Kde jsou 

rozvedeny bludy Navrátila v jeho HDV za 13 let, nikdo nikdy neviděl… proč ? no proto, že 

ten Hacker pošahanec 135x už řekl, že má právo kritiky díla, …jen díla  ).  13 let vydává tato 

vědecká celebrita s tituly před pravým jménem vědecké práce, pouze anonymně bojuje 13 let 

s  lidovým ňňňáákým samoukem Navrátilem a s jeho obyčejnou prostou podivně nevšední 

krásnou  konzistentní vizí HDV, byť matematikou nepodloženou,….aby jí „sračometem“ 

zničil né autora, ale tu HDV, jak říká…;13 let jen stejné a stejné a stejné „sračky“ ( viz 

ukázky v kopiích ) …, prostě celebrita, člen AV ČR a ÚV, schizofrenní vypatlanec ( ke 

kterému by se nehlásil ani podjatý Kulhánek či Brož ).   

Pohleďte,  

předvedu  níže v samostatných dokumentech (P1 – P24) postupně vybrané pasáže, anebo 

sólo-příspěvky, fotosnímky tohoto vědce s matematickým mozkem jak dokázal (z)bourat 

HDV  13 let svou pilnou prácí ( to už by vydalo na tlustou knihu, věřte ). Tolik odborné 

kritiky v oboru kosmologie ještě žádné dílo v české kotlině, než HDV, nezažilo. (!) Tolik 

recenzí ještě nikdo nikdy na žádného lidového patafyzika a šarlatána v Česku nenapsal. To si 

zaslouží Guinnessovu knihu.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Asi takhle nějak by mohl ten světový vědec ( 13 let v ilegalitě ) vypadat  ( prostě jako 

decentní vypatlanec ) 
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