
 

 

 

 

Episoda bulvár-šmejdilů na „Niwin-klubu“ 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

hacker_   Go  25.února 2019 9:58:01  

(…) 

Tohle je učivo nejpozději SŠ a myslím, že za mách dob jsem se tohle učil už ve fyzice na 

druhém stupni ZŠ. Jak může tyhle slátaniny vyplodit držitel inženýrského diplomu je mi 

záhadou.  

BMW: Na které škole jsi Pepo absolvoval? Zašel bych si do knihovny přečíst tvoji diplomku, 

protože se mi zdá, že tady něco dost smrdí. 

……………………………………………………………………………………………..… 

deddek opoziční myšlení má smysl  HDV  25.února 2019 11:31:01  

…a…a už už jsem chtěl nakonec říci, zda sis nevšim, že tu neříkám „slovííčko“ grázle, 

…bohužel ho říci musím, protože ty..ty grázle> v závěru svého příspěvku urážíš, cituji : Jak 

může tyhle slátaniny vyplodit držitel inženýrského diplomu je mi záhadou. Co se týče mé 

diplomky, není co tajit. Můžeš si jí prohlédnout v archívu ČVUT FAST Brno, ul. Barvičova 

č.85 z r. 1972 ( jest-li ti jí nedají k nahlédnutí pro nový zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, dám ti plnou moc k nahlédnutí…, budeš to mít grátis (…) Na oplátku mi 

předložíš cokoliv co si do světa vědy ty vyplodil od své promoce na matfyzu v r. 2003 ty, 

ukaž to všem. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

cestuijcivnoci    

1.března 2019 19:43:30  

Co se týče mé diplomky, není co tajit. Můžeš si jí prohlédnout v archívu ČVUT FAST Brno, 

ul. Barvičova č.85 z r. 1972. 

 

Pane Inženýre, ve své diplomové práci jste HDV matematiku a fyziku používal? Dle sdělení 

děkanátu VUT se totiž archivují pouze výtisky do r.2009. Nebyl byste tak laskav a nezveřejnil 

svoji práci zde na diskuzním fóru? Jste asi již jedním z mála, kdo ještě může dokument 

zachránit pro budoucí generace. Děkuji předem za Vaši vstřícnost. 

Jen pro upřesnění přesmyčka ČVUT a VUT mne dost zmátla, protože jak jsem zároveň zjistil 

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky VUT FAST v Brně připravují v 

zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 kurz fyziky a matematiky. Ještě mi dovolte 

doplňující dotaz - proč jste nevolil ke svému vzdělání ČVUT, které je Vašemu současnému 

bydlišti bližší? 

……………………………………………………………………………………………..…… 

sylwa    

3.března 2019 2:00:22  

to deddek 

Co se týče mé diplomky, není co tajit. Můžeš si jí prohlédnout v archívu FAST Brno, ul. 

Barvičova č.85 z r. 1972 ( jest-li ti jí nedají k nahlédnutí pro nový zákon č. 101/2000 Sb. 
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o ochraně osobních údajů, dám ti plnou moc k nahlédnutí… 
 

- proč jste smazal cestujícímu studentovi ve svém vědeckém klubu jeho dotaz na vaši 

diplomku? 

- dotaz byl slušně položen, můžete ho obnovit? 

- stydíte se za obsah své práce, nebo máte jiný důvod pro který nechcete zveřejnit její obsah? 

- proč jste se snažil mařit vyhledání výtisku záměnou názvu VUT za ČVUT? 

 

Jako jiní studenti se hlásí na kurz pořádaný Ústavem fyziky a Ústavem matematiky a 

deskriptivní geometrie. To by snad nemělo nikomu vadit, tak proč jste na jeho slušně 

položený dotaz tak neurvale zareagoval? Je to slušný mladý člověk a nezaslouží si hned na 

vstupu do života takový faul. Omluvu by myslím přijal, ale zklamání již nezapomene do 

smrti. 

……………………………………………………………………………….………………… 

deddek opoziční myšlení má smysl  HDV  

3.března 2019 8:03:03  

Paní Sylwa, pokládám Vaši řeč za nehoráznost ( jakožto téměř všechny zdejší „příspěvky“ 

všech, kteří se tu účastní „honičky na čarodějnice“ a mají tento linčovací klub ke svému 

ukojení); já do tohoto klubu nechodím diskutovat, já když už sem musím, tak sem chodím se 

bránit, si chodím bránit svou lidskou důstojnost, takže, tu jsem v podstatě nerad, vtažen 

násilím….a nehoráznost tu stíhá nehoráznost, jako je ta Vaše. V malé reminiscenci zopakuji, 

že na mou diplomku se ptal nejméně tisíckrát gauner BEFELEMEPESEVEZE v letech 2006-

7 na Mageu a to stylem nehorázným ( měl možnost si jí vyhledat už tenkrát ). Nyní se na mou 

diplomku zeptal, po 13ti leté odmlce, 25.února 2019 9:58:01 tímto „horázným“ způsobem : 

…Tohle je učivo nejpozději SŠ a myslím, že za mách dob jsem se tohle učil už ve fyzice na 

druhém stupni ZŠ. Jak může tyhle slátaniny vyplodit držitel inženýrského diplomu je mi 

záhadou. BMW: Na které škole jsi Pepo absolvoval? Zašel bych si do knihovny přečíst tvoji 

diplomku, protože se mi zdá, že tady něco dost smrdí.. Z nějakého důvodu svého 

momentálního rozpoložení jsem mu na jeho p ř á n í nahlédnutí do diplomky nabídl, zde, 

25.února 2019 11:31:01 cituji : …a…a už už jsem chtěl nakonec říci, zda sis nevšim, že tu 

neříkám „slovííčko“ grázle, …bohužel ho říci musím, protože ty..ty grázle> v závěru svého 

příspěvku urážíš, cituji : Jak může tyhle slátaniny vyplodit držitel inženýrského diplomu je mi 

záhadou. Co se týče mé diplomky, není co tajit. Můžeš si jí prohlédnout v archívu ČVUT 

FAST Brno, ul. Barvičova č.85 z r. 1972 ( jest-li ti jí nedají k nahlédnutí pro nový zákon č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dám ti plnou moc k nahlédnutí…, budeš to mít grátis 

(…) Na oplátku mi předložíš cokoliv co si do světa vědy ty vyplodil od své promoce na 

matfyzu v r. 2003 ty, ukaž to všem. - Byl tu překlep, kterých už v tomto stáří dělám denně 

desítky ( v civilu i na netu ) : nemělo být ČVUT FAST Brno, ul. Barvičova c.85, ale mělo být 

VUT FAST Brno. I tak si každý inteligent domyslel po pár minutách, že to asi byl omyl-

překlep. – Do této chvíle to byla „normální“ komunikace ( s jednou malou urážečkou-

flusanečkem od Hackera ). Dál - ovšem - už to tak není, dál už přichází svinstvo : Jednak 

zopakuji, že mým smyslem-úmyslem chodit na OKOUNA je můj klub (!) a v něm debaty nad 

HDV,.. a není mým smyslem chodit na OKOUNA do hajzl-klubu Niwina (!), kde se koná jen 

a jen a jen urážení, jedovatost, rýpání, nenávist, ponižování, nekorektnosti podpichování, atd.  

Takže : „dovolil jsem“ Hackerovi, aby se nahlédl do mé diplomky z 

podmínkou=požadavkem, aby i on „za to“, cituji znova : Na oplátku mi předložíš cokoliv co si 

do světa vědy ty vyplodil od své promoce na matfyzu v r. 2003 ty, ukaž to všem. A…a nyní 

nastane to svinstvo, které se line jako smrad celým tím hajzl-klubem :  

a) Hacker můj požadavek=přání nesplnil. Nereagoval , doteď.  

b) nikoho zdejšího nezajímá-nezajímalo a nezajímá doteď a do navěky nebude zajímat, „co 
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vědeckého pan Hacker vyplodil“, ale..ale honem se přihlásily už tři hyeny, které šmejdily 

éterem „po mé diplomce“ ( která nemá nic společného s HDV ).  

c) takže se na mém klubu ( na kterém bulvár nepřipouštím ) objevil jakýsi „týýpek“ pod 

novým ID : cestuijcivnoci 1.března 2019 19:43:30 ( což jsem pokládal,a musel, za 

podvodníka, protože kamufloval ID ) a přednesl-předvedl nehoráznost, stoprocentní jízlivost a 

surovost bulvárního ponižování větou : „Nebyl byste tak laskav a nezveřejnil svoji práci zde 

na diskuzním fóru? Jste asi již jedním z mála, kdo ještě může dokument zachránit pro budoucí 

generace“. To je neslýchané ! ! !  

d) v mém klubu se řeší HDV a nikoliv „jeho“ bulvární choutky ; e) proč ON nepožádá prof. 

Pavla Brože o to, aby mu předložil diplomku, anebo jiného profesora, aby se zachránila pro 

generace budoucí. Co to bylo za nehoráznou řeč ?? od hajzla s podvodným ID (!) ( co měl 

zalubem, víme !! ) …co má společného „záchrana“ mé diplomové práce na téma „ocelové 

konstrukce a mosty“ společného s HDV do kosmologie ?..? No, co, víme, jen a jen a jen cílem 

je urážení, čmuchání, kde by grázl-hajzl mohl rdousit, ničit, napadat, urážet, ponižovat, slídit, 

ubližovat a mít pěnu u huby, že se ukojil (!) ;  

e) Takže : důvodem smazání byly důvody obyčejné prosté : bulvár nepatří do mého klubu (!), 

ID byl nějaký neznámý, asi provokatér, který šmejdil na FAST Brno na zakázku Hackera (?), 

byl ironický, jedovatý a byl nehorázný s úmyslem za jakým „po mě šel“, to pochopí i 

Maruška z 5A, a…a navíc tam byl ten onen překlep s VUT FAST na ČVUT FAST. – To byl 

prostý nespekulativní důvod ( 4 důvody ) proč jsem to po několika hodinách běhu smazal. Jak 

prosté a nespekulativní.  

f) Jenže ta hajzlárna-fízlárna a nekorektnost „ akce Navrátilova diplomka“ běží dál,.. je tu 

další grázl, který s pěnou u huby se chce ukojit : sylwa 3.března 2019 2:00:22 . 

- proč jste smazal cestujícímu studentovi ve svém vědeckém klubu jeho dotaz na vaši 

diplomku? ve vědeckém klubu se bulvár maže. Dotaz na diplomku neměl jiný účel než 

nehorázný ; neměl nic společného s HDV : Ňááákou  sylwu jsem za rok a půl na Niwin klubu, 

ani na mém, neviděl, že by ta existovala, a se zajímala o HDV, evidentní grázl a číhající 

hajzl.!!! 
- dotaz byl slušně položen, můžete ho obnovit? dotaz byl líbezně položen s nehorázným 

úmyslem…ale Váš dotaz je tuplovaná nehoráznost - stydíte se za obsah své práce, nebo máte 

jiný důvod pro který nechcete zveřejnit její obsah? Vy jste super-kráva. Za svou diplomovou 

práci se rozhodně nestydím, dala by se podle ní postavit oc.hala. Do mé dipl.práce se můžete 

jít podávat, …ale proč bych já jí měl zveřejňovat, když je tam jen realizace ocelové haly s 

kompletními výpočty, ( podle které by se ta hala dala celá reálně nějakou stavební firmou 

postavit,) a tedy nesouvisí to s mou HDV. Mimochodem : tenkrát se nedovolovalo, aby si 

student nechal diplomovou práci, ani kopie se neumožňovaly…takže já jí doma nemám, jen 

pracovní poznámky. - - A nepotřebujete Sylwo, vidět mé trenýrky po mé svatební noci ? 

…pro ukojení Vaší nenávisti by to jako „suplovka“ snad stačilo, néééé ?????? - proč jste se 

snažil mařit vyhledání výtisku záměnou názvu VUT za ČVUT? kráááávo…; jak může 

inteligent typu „okouňovská Sylwa“ dospět k neparanoidnímu neschizofrennímu názoru, že 

jsem se „pro HDV“ snažil zmařit vyhledání výtisku své diplomky …tím, že jsem udělal 

překlep VUT na ČVUT. (?) Vás, krávo, by Scotland Yard bral okamžitě 

Jako jiní studenti se hlásí na kurz pořádaný Ústavem fyziky a Ústavem matematiky a 

deskriptivní geometrie. To by snad nemělo nikomu vadit, tak proč jste na jeho slušně 

položený dotaz tak neurvale zareagoval? Byl to zdánlivě slušný-líbezný dotaz. Já se Vás také 

líbezně-slušně zeptám : kolikrát týdně kontrolujete manželovi jeho čisté slipy, aby si u 

milenek neříznul ostudu ? ..? Slušné, že ?Je to slušný mladý člověk a nezaslouží si hned na 

vstupu do života takový faul. Omluvu by myslím přijal, ale zklamání již nezapomene do 



smrti. Až se mi ten „student“ co úúúúúdajně byl slušný, představí pravým jménem a přidá k 

tomu věrohodné curriculum vitae, pak lze mluvit o nějakých omluvách, přesvědčí-li mě, že 

své hajzl-ironie nemyslel cíleně, a..a je-li to slušný člověk můžeme spolu mírumilovně 

navázat i krááásnou korespondenci… u mě na ranči, v létě, nocleh a jídlo zdarma, večery u 

krbu, vínečko, pivo, a téma HDV.  

Odpovědět Reakce na sylwa, 3.3 2019 2:00 | Vlákno   

JN, 03.03.2019 
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