
 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.1.07 - 16:20] 

Katrina se stěhuje 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.12.06 - 12:54] 

Researchers Observe Rare Light-emitting Decay of Neutrons 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [19.12.06 - 12:05] 

PIITR: HDC je handicap - vyrovnani amaterskych golfistu. Cim lepe hraje tim ma mensi HDC, ktery se 

mu ve hre na rany odecte z vysledku. Kdyz po tomhle odecteni uhraje nad par hriste plus ochranne 

pasmo, HDC se mu zvysi, kdyz pod par tak snizi. Vse receno zjednodusene :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [18.12.06 - 21:24] 

Pro fyziky s (taky) dvoucifernym HDC. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [10.12.06 - 20:13] 

Elegantni vesmir ve 3 hodinach 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:50] 

LIMJOF [30.11.06 - 16:38] Kdepak, to je Planckova babička z otcovy strany, pocházela z Čech (někde 

ze severu od Labe) a jmenovala se Maxmiliána Plaňková :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:33] 

MEKK [30.11.06 - 16:26] Na to vám stačí umět číst. I to vám asi už nefunguje. Jděte do Bohnic, jste 

blázen.  

 

MEKK [30.11.06 - 16:27] Opět neumíte ani číst. Podle mě vám někdo pomáhá. Dokonce vím, kdo by k 

tomu měl jak schopnosti tak motiv. Vy mi ale zkuste vysvětlit, proč do debaty, která se vás nijak 

netýkala vpadnete s nadáváním, s tapetama a ničením auditek? Hlavně nazapomeňte zalhat, že si 

nezačínáte. Jste odporný. Jste blázen. Táhněte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:21] 

MEDWIN [30.11.06 - 16:19] Abych sem nepsal, že je MEKK blázen, co patří do Bohnic, kdykoliv sem 

začne spamovat svoje obrázky nebo patafyzikální bláboly. Už je hodně nestabilní, čas se mu do nástupu 

do psych. léčebny vidtelně krátí. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:19] 

MEKK [30.11.06 - 16:17] Že si neumíte spravovat vlastní auditka svědčí jen o vaší Mageo 

negramotnosti. Tak se tím pochlubte celýmu světu, jak jste hloupý. Otevřeně žádám PIRXe o vaše 

zabanování zde.  

Ničíte to tady vy, já jsem to právě opravil. Vy i při pohledu na bílý čtverec dokážete napsat, že je to 

černé kolečko. Protože jste blázen a patříte do Bohnic. A samozřejmě tam skončíte. Je to jen otázka času 

- ten pracuje proti vám. 

 

 

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=108256&org=NSF&from=news
http://www.physorg.com/news85663321.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/program.html


BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:17] 
Odsun rámečku 5 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:16] 

Odsun rámečku 4 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:16] 

Odsun rámečku 3 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:16] 

Odsun rámečku 2 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:15] 

Odsun rámečku 1 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:15] 

MEKKK [30.11.06 - 16:12] To jste se spletl, jestli mě chcete parodovat. Tak kdopak vám pomáhá a 

kolik za to platíte? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 16:02] 

MEKK [30.11.06 - 15:57] To je signifikantní, jak o sobě mluvíte v plurálu, když píšete "Neurážejte a 

nebudeme ničit audítka...". Takže to jste vy sám (schizofrenik) nebo jste si najal někoho odborně 

zdatného, aby ty auditka ničil? V každém případě to beru jako vaše, spíše nechtěné, ale přesto přiznání, 

že v tom máte prsty. Jste velký darebák, kromě toho, že lhář, spamer, hulvát a vše ostatní, jste i škůdce 

Magea. Máte paranoidní poruchu osobnosti a jděte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 15:59] 

MEKK [30.11.06 - 15:52] Vaše "upravené" Lorentzovy transformace se správně nazývají zničené, 

protože po vaší "úpravě" již nedávají žádný smysl. Není divu, když neumíte ani fyziku základní školy. 

Máte paranoidní poruchu osobnosti a jděte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 15:44] 

MEKK [30.11.06 - 15:38] Máte-li problém s tím, že vás na Mageu někdo pošle do háje nebo do Bohnic 

(což je tady silně pod průměrem obvyklé formulace), tak prostě na Mageo nelezte. A teď už vypadněte 

do těch Bohnic, nezasírejte každé auditko vašima dementníma tapetama. Opravdu nikdo o to nestojí a 

opravdu všechny jenom štvete. Máte paranodiní poruchu osobnosti, k tomu ještě obsesi ze mne. Jediné 

místo, kde tohle všechno můžete zužitkovat je psychiatrická léčebna. Tam je budete zajímat skutečně 

velmi. I na místní poměry jste šílenec, který se nevidí tak často. Takže si dejte odchod, prášek a 

objednejte si ten převoz do Bohnic. Jste odporný charakter, udavač, lhář, nevzdělanec a hulvát. Ani 

jedno z toho není v rozporu se skutečností - pravda není žádné ponižování ani hanobení. Odchod a 

hlaste se na vrátnici v Bohnicích ještě dnes. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 15:39] 

PIITR [30.11.06 - 15:23] Já tam ale nečtu nic o tom, že by to neodečetli. Samozřejmě ani to, že odečetli, 

ale předpokládám, že experimentátoři nejsou naivní. A tedy předpokládám, že například nejprve změřili 



stejný obvod, kde místo kondenzátoru byl zkrat (nebo spíš vhodný odpor) a pak to teprve porovnali s 

uvedeným uspořádáním. Hledej lit. na tohle téma, mělo by to být v popisu měření uvedeno. Pokud ne, 

kontaktuj ty, kteří to napsali, vytkni jim to a zeptej se, jestli to vzali v úvahu. Předpokládat ale 

automaticky, že nevzali je přístup, pro který nevidím žádný důvod. Pro opak vidím důvodů mnoho. Už 

jen proto, že těžko dneska najdeš nějaké měření v takto základních věcech, které by po světě neudělalo 

nezávisle na sobě už opravdu mnoho lidí na různých místech a nejspíše i různě uspořádané. Pokud jim 

ale všem vyšlo správně totéž, co píše Horák, je tím tvoje domněnka jednoduše experimentálně 

vyvrácena s vysokou mírou spolehlivosti. Myslím ale, že tohle jsi měl všechno projít ještě před tím, než 

to začneš někde debatovat. Ne, že bys neměl nebo nesměl. Jen se tím vyhneš tomu, co zde níže čteš. Což 

není nic zlého ani špatného. Jen to čím dál víc vypadá, že se prostě mýlíš a mohl sis na to přijít sám :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 15:09] 

PIITR [30.11.06 - 14:48] Pokud je pro tebe výsledek správně provedeného měření kravina, tak co na to 

mohu říct? Nic :-) 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 15:08] 

MEKK [30.11.06 - 15:03] Jděte do Bohnic a neotravujte v auditech, ve kterých se probírá něco, čemu 

nerozumíte ani jako absolvent základní školy. Máte paranodiní poruchu osobnosti. Jedině ve vašem 

chorém mozku můžu být odsouzen za něco, co se nestalo a na co není žádný zde platný zákon, který by 

to postihoval. Virtuální identita není subjektem práva a i kdybych vám napsal MEKKu něco ošklivého, 

jakože jsem to nikdy neudělal, MEKK mě žalovat nemůže - neexistuje totiž. Přesto jsou vaše pokusy jen 

odporné udavačství, stejně odporné jako váš hnusný charakter. Takže mazejte do Bohnic a vypadněte 

už. Nebo si založte speciální nadávací auditko o všech, co vám ubližují a tam si slintejte ty vaše zvratky. 

Neničte ale jakoukoloiv, tedy každou debatu, která se vás ničím netýká. Je totiž o fyzice a o té nevíte 

nic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 14:45] 

PIITR [30.11.06 - 14:29] No podle mě ten odstavec říká, že bylo naopak změřeno, tedy projevilo se. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 14:23] 

PIITR [30.11.06 - 14:08] O tom je přece hned ten odstavec, následující po tebou citované větě. Ale to 

mi neříkej, že jsi jej nečetl :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 13:56] 

PIITR [30.11.06 - 13:38] Ne, tady jde o to, že jsi zaměnil autorovo "zkušenost" za "skutečnost". Pokud 

empiricky něco ověříme, tak se to právě nějak, tedy nikoli jak píšeš nijak, projevit muselo, že? :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [30.11.06 - 13:27] 

PIITR [30.11.06 - 13:19] errata: "... a tato hypothesa se zkušeností plně potvrdila". Předpokládám, že 

autor má na mysli empirické ověření (měřením). 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.11.06 - 11:21] 

MEDWIN [29.11.06 - 10:28] To je přece už dříve slíbený link na debatu o "vyvrácení" princpipu 

ekvivalence, co jsem dával odkaz na takovou "práci" cca předevčírem. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.11.06 - 10:25] 

PIITR [29.11.06 - 10:13] Tak tady se to probíralo: THE GREAT ERROR OF EINSTEIN (The proof), 

http://forum.physorg.com/index.php?showtopic=7599


EQUIVALENCE PRINCIPLE 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.11.06 - 10:06] 

PIITR [29.11.06 - 07:28] Nenaštval. Nikdy a ničím. Ani netuším, čím si myslíš, že jsi mě mohl naštvat. 

Zcela v pohodě :-) A jdu hledat ten link na EP "problém", pak ho hned postnu. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 21:16] 

 
 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 19:02] 

QE2 [27.11.06 - 18:43] Vypiš kurzy a zorganizuj to :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 18:24] 

MEKK [27.11.06 - 17:57] ...protože napsat a = a + 1 ( bez předchozích stanovených pravidel ) je 

opravdu matematika dementa...  

A kde jste vy blázne přišel na to, že bych já něco takového někde napsal? Vám už odchází i schopnost 

číst? Tuto matematiku, jak píšete "dementa", však úspěšně ve své patafyzikální lžihypotéze používáte 

právě vy sám, čímž jste se také sám ohodnotil oním, vámi použitým slovem. Vy už nadáváte dokonce i 

sám sobě, jde to s vám z kopce, to vám řeknu. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a 

koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a 

odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 18:19] 

MEKK [27.11.06 - 17:33] Vaše choromyslné "UnknownEnemy = BEFELEMEPESEVEZE" má stejnou 

pravdivostní hodnotu jako "MEKK = Albert Einstein". Jste jenom hnsuný a ubohý lhář, navíc i příšerně 

hloupý, protože tuto vaši vysněnou "identitu" (vy už za mne považujete úplně každého, to je hlína), jde 

http://forum.physorg.com/index.php?showtopic=7599


vyvrátit snadno a rychle. Ale já vás učit nic nebudu. Přemýšlet už vůbec ne, to váš nemocný mozek 

neumí. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde 

jinde už neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 17:20] 

MEKK [27.11.06 - 16:49] Vy jste blázen. Kdokoliv si stejně svobodně jako vy dovolí vyjádřit svůj 

názor na vás, tisíckrát slušněji než vy o ostatních, je u vás automaticky hajzl. A vaše otázka, proč sem 

chodíte... Takže vám snad konečně dochází, že máte vypadnout a už sem nelézt? To by bylo bezva. 

Jenže jste se loučil navždy aspoň desetkrát, takže vám to v žádném případě nevěřím. Ale odpovím vám 

tu vaši otázku. Chodíte sem pouze a jedině nadávat, rušit, obtěžovat spamem a zabíjet jakoukoli debatu 

o čemkoli, čemu nerozumíte. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do 

Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající 

hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 14:56] 

PIITR [27.11.06 - 14:46] HOVER to vzdal včas. Na mě už MEKK podal několik trestních oznámení 

(jestli jako obvykle nelže). Klinický psycholog mi potvrdil, že už podle toho, co a jak MEKK píše, je 

téměř jisté, že má paranoidní poruchu osobnosti. Dostat ho do Bohnic je pouhá sebeobrana. Je schopen 

někomu kdykoliv fyzicky ublížit. To by se přece stát nemělo. A kromě jiného, pro mě je bránit svou 

matku před označením kurva, šlapka (MEKKova slova) apod. skoro na úrovni přikázání - ač jsem bez 

vyznání. Odpustit lze také jenom těm, kteří svých zlých činů upřímně litují. To se u MEKKa ještě nikdy 

nestalo a bez léčby na psychiatrii ani stát nemůže - opět názor odborníka, který ale sdílím. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 14:25] 

PIITR [27.11.06 - 14:11] Možná neznáš historické pozadí, nevím, jak dlouho chodíš na Mageo (fakt 

nevím, jestli měsíc nebo deset let). Zato MEKK ví až moc dobře, proč ho budu posílat vždy jenom tam, 

kam už dávno patří, tedy do Bohnic. Samozřejmě je to osobní. Plodí zlo - vůči mně osobně je mi to fuk, 

ale napsal neodpustitelné věci o mé matce (nejen o mé) - takže mu je taky nehodlám odpustit. A má za 

ně slíbeno pár facek při prvním setkání - pokutu za přestupek zaplatím rád a velmi ochotně. Faktem je, 

že MEKK je osoba s paranoidní poruchou osobnosti a nutně musí být léčen. Proto patří do Bohnic. A 

taky tam skončí. Nikdo ho přece nenutí, aby tady svoje počty na úrovni 3. třídy ZŠ neustále dokola 

prezentoval (čti: aby tím tady obtěžoval). Fyzice rozumí jako koza petrželi, ale spamuje patafyziku 

všude, odkud ho ještě nevykopli. Nechť tedy táhne do Bohnic. Já mu kdysi dokonce pomáhal. Slušně a 

trpělivě jsem mu vyvětloval úplné základy, třeba nutnou rozměrovou shodu fyz. vztahů. Samozřejmě to 

skončilo tím, že začal urážet a nadávat - hlavně ale nic nepochopil. Od té doby postuje už po sto 

padesátý svoje rozměrově vadné patarovnice o ničem. Je to prostá kauzalita - je nutné odstranit příčinu a 

pominou i důsledky. Nejsem příčina. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 13:44] 

MEKK [27.11.06 - 13:38] Marné pseudonaděje a opět jen vaše choromyslné představy. PIITR se mě 

ničím nedotknul a i kdyby to snad někdy udělal (nemá k tomu ale žádný důvod a na rozdíl od vás je to 

normální a slušný člověk), terčem ponižování pro mne nebyl nikdy a nikdo. Napsat o vás, že neumíte 

ani počty základní školy není ponižování, ale prosté konstatování faktu. Stejně jako to, že máte 

paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už 

neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 13:08] 

MEKK [27.11.06 - 13:06] Žádní budoucí čtenáři vašich odporných lží neexistují. Svět na vás naštěstí 

zapomene okamžitě, jak za vámi zaklapnou dveře cely v psychiatrické léčebně. Máte paranoidní 



poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy 

hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 13:06] 

MEKK [27.11.06 - 13:02] Lháři, neobviňujte pravdomluvné a normální lidi ze lži. To je drzost! Máte 

paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už 

neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 13:05] 

PIITR [27.11.06 - 13:00] To není úplně přesné. Vše, co dokážeš spočítat se vztahy pro mg. pole, můžeš 

spočítat jen se vztahy pro el. pole, když uvažuješ rychlost šíření změn el. pole. Ale, pokud platí ZZEN, 

tak změna el. pole je nutně vyvolaná pohybem náboje (třeba nabité elem. částice) a to je zase proud. 

Takže bez proudu ne. Bez záruky, ale takhle nějak si to pamatuju. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 13:01] 

MEKK [27.11.06 - 12:58] Máte mimořádně nechutný způsob myšlení i vyjadřování, styďte se. Kromě 

toho také mte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani 

nikde jinde už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 12:47] 

MEKK [27.11.06 - 12:38] Všechny vaše patafyzikální bláboly byly již dávno stokrát posouzeny a 

shldáný nedostatečnými. A slušně vám ot bylo řečeno. Jenže vy, místo učení, jste začal všude spamovat 

a nadávat. A jako první - nelžete jako malé dítě. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a 

koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen 

nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 12:19] 

MEKK [27.11.06 - 12:13] Hanlivé příspěvky tady píšete výhradně vy. Lezete tam, kde ničemu 

nerozumíte a kde nejste zván a kde vás všichni prosí, abyste už navždy vypadnul. Fyziku jste nikdy 

nikam do placu nedal. Nemáte zdání co je fyzika. Tušení budete mít, až si doplníte znalosti fyziky 

matiky alespoň na úroveň absolventa ZŠ (kde a kdy jste údajně získal titul inženýr? Žádný inženýr 

nedělá chyby v počtech!). To se vám za několik posledních let dosud nepodařilo. Vaše lež o nezačínání 

je odporná a nechutná - stejně jako vy sám. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a 

koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen 

nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:38] 

PIITR [27.11.06 - 11:32] Máš dobré úmysl, ale pořekadlo o nich jistě znáš. MEKK je díky své 

paranoidní poruše osobnosti nevzdělatelný (nejnevzdělávatelnější) a jak píše sám, už desítky let. Dodnes 

nepřekonal laťku znalostí ZŠ. Je to blázen a patří do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:34] 

LIMJOF [27.11.06 - 11:27] Samozřejmě, že jenom drze lže a stejně samozřejmě máš pravdu, že chce 

jenom nadávat, mučit, vraždit a udávat. Nic jiného ho nezajímá. Má přece paranoidní poruchu osobnosti 

a patří do Bohnic. 

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:29] 
MEKK [27.11.06 - 11:21] Drzá, odporně drzá lež. Nelze ji omluvit, lze ji jen vysvětlit tím, že máte 

paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už 

neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:17] 

MEKK [27.11.06 - 11:15] Ano - a jestliže vaše řeč je v rozporu s poznatky základní školy, máte právo 

jen mlčet. Kde a kdy jste údajně získal titul inženýr?  

Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde 

už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:16] 

MEKK [27.11.06 - 11:04] Kecy, lži, nadávky. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste blázen a 

koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a odporně jen 

nadávající hulváte. Vypadněte! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.11.06 - 11:08] 

MEKK [27.11.06 - 10:39] Pořád jste to nepochopil. V programovacím jazyce, třeba Pascalu, se dá 

napsat přiřazení "a := a + 1", totéž v Javě se napíše "a = a + 1". I když druhý případ vypadá jako rovnice, 

není tomu tak. Rovnice "a = a + 1" je vždy a za všech okolností nesmysl zcela ekvivalentní "1 = 2" a 

proto vám ji taky jako blábol, nehodný absolventa základní školy, omlacuji neustále o hlavu. Když 

neumíte napsat nerovnítko, klidně napište "nerovná se" nebo "není rovno" a nebudete za nevzdělance. 

Omluva pro napsání "1 = 2" to v žádném případě není. Máte paranoidní poruchu osobnosti, tedy jste 

blázen a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, nevzdělaný a 

odporně jen nadávající hulváte. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [26.11.06 - 16:46] 

MEKK [25.11.06 - 22:36] Aspoň vidíte, že štvete už fakt každého. Jinak tohle je audit o fyzice, takže s 

vašimi tapetami jděte do háje. Už zase obtěžujete svými paranoidními bolístkami. Jděte do Bohnic a 

sem ani nikam jinam už nic nepište. Jenom tím ztrácíte body všude a u všech - nezískáváte naopak nic. 

Prostě chování blázna. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [26.11.06 - 16:39] 

MEKK [23.11.06 - 21:22] S tímhle si ostudu děláte už asi popátý. Ano, je mi jasné, že ve vašem chorém 

mozku padá peříčko a dělová koule různě (samozřejmě myšleno se zanedbáním odporu 

vzduchu/prostředí). V realitě jsou ale ty vzorečky, které se marně snažíte zesměšnit, zcela správně. 

Chápu, že to nechápete. Dále to, že mě ztotožňujete zrovna s Milanem Petříkem je obzvláště pikantní - 

myslím, že z toho Milan Petřík vzteky žhaví do ruda. Ale to je váš a jeho problém - pro mě jen zdroj 
pobavení.  

Další identita, tedy Wraith. No opět vedle, ale to to není důležité. Zde je pozoruhodné, že nechápete 

rozdíl, mezi znakem rovnítko použitým v rovnici a stejným znakem použitým v příkazu přiřazení 

hodnoty v programovacím jazyku (některé používají ":=" ve stejném smyslu, právě aby některé lidi 

nemátl zápis "a = a + 1;" například, což je, světe div se, příkaz, který naplní novou hodnotu proměnné a, 

starou hodnotou a zvýšenou o jedničku). S vaší pomatenou matematikou to nemí nic společného. Tam 

stále platí, že jste ještě nedospěl k poznatkům, které mají děti po absolvování základní školy. S tou 

fyzikou volného pádu to ostatně platí stejně. Máte paranoidní poruchu osobnost a patříte do Bohnic. Tak 

mazejte. 

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [23.11.06 - 15:39] 
Kdo máte chuť si provětrat závity, hledejte chybu v "důkazu" neplatnosti principu ekvivalence. Nejlepší 

řešení bude vaší vlastní odměnou. Prozrazovat nic nebudu. Na rozdíl od polyhistorů autor ukazuje i 

matiku, kterou to "odvodil" a tak je možné mu to vyvrátit (Ale přiznám, že jsem na to koukal jen malou 

chvilku, takže co tam má špatně, může být můj omyl. Třeba o tom tady vznikne zajímavá debata :-)  

PS: V případě zájmu později dám link na debatu jinde, kde už se to probralo. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [12.11.06 - 15:06] 

ARYL [12.11.06 - 12:26] Hypothesa dementní a vadná? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 09:41] 

FAVORIT [11.11.06 - 02:32] To bych musel být megaloman jako Mistr, abych se považoval za 

vyvoleného :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 01:50] 

PIPPIN [11.11.06 - 01:37] No to bych se po...., s davem se prát nejde :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 01:16] 

MEKK [11.11.06 - 00:22] Hulváte odporný, hnusný, nechutný. Jak můžete takhle zvrhle nadávat 

MEDWINovi, který se vůči vám chová tisíckrát slušněji, než si zasloužíte? Jste zrůda, blázen a patříte 

do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 01:13] 

MEDWIN [10.11.06 - 23:29] Správně. Tato idea je doložena od řeckých filozofů. S bláboly 

dvouveličinového patavesmíru to nemá nic společného. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 01:12] 

MEKK [10.11.06 - 23:05] Žádnou "myšlenku" si od vás ve fyzice půjčit nelze. O fyzice nevíte ani tolik, 

co absolvent základní školy. Jste blázen a patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 01:11] 

MEKK [10.11.06 - 22:42] Lee Smolin si vaše "myšlenky" nikdy nepřečetl. Žádné neexistují. A vaše 

patafyzikální bláboly nečte nikdo. Tedy nikdo, kdo si pamatuje učivo ZŠ, protože takové vědomosti se 

neslučují s možností číst vaše zvratky. Jste blázen a patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [11.11.06 - 00:26] 

SRNKA [10.11.06 - 21:07] Děkuji, děkuji, děkuji :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [10.11.06 - 00:31] 

MEKK [10.11.06 - 00:09] Dokážete houby a ne pravdu. Vaše pravda existuje jenom ve vašem 

nemocném mozku. Dejte vaše pranýře přečíst policajtům a zavřou vás - ale do blázince, kam ostatně 

dávno patříte a jak tak na vás poslední dobou koukám, pohybujete se s kladnou třetí derivací s/dt.  

Vaše hnusné představy, jak kvůli vám jde celé Mageo k výslechu, jsou opět fantasmagorie. Básníte o 

tomhle už tolik měsíců a pořád nic. Ono nebude nikdy nic. Po vás ve vědě nezůstane taky nic. Po vás 

osobně, až budete v těch Bohnicích, zůstane tady a na dalších DSkách jen odporná pachuť setkání se 

http://www.tsolkas.gr/english/document1/principle-equivalence/principle-equivalence.html
http://polyhistor.zephir.googlepages.com/


zvrhlým zlým, prolhaným, nenávistným, udavačským, odporným, nechutným hulvátem, lhářem, 

spamerem, kverulantem a bláznem. To všechno jste. A je to všechno pravda a myslí si to o vás každý, s 

kým jsem o vás měl možnost hovořit. Naopakjsem kromě vašich fejků ještě nikde ani nečetl, že by vaše 

šílené představy o slušnosti, morálce, pravdě nebo fyzice někdo sdílel. Jděte už do těch Bohnic a 

neotravujte slušné a hlavně duševně normální lidi. Nepatříte mezi ně, nechtějí vás mezi sebou a vašim 

chováním jste ztratil i nárok na ohledy k těžce nemocnému člověku. Tak šup, Bohnice volají. 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 23:31] 

FAVORIT [9.11.06 - 23:27] Založíš na to audit? :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 23:25] 

MEKK [9.11.06 - 22:29] To jsem zvědavej, jestli ty vaše bláboly na tom pranýři někdo čte. Já už teda 

dávno ne. Jsou to jen zvratky a lži. Můžete lhát tisíckrát a stejně pravdu mít nebudete - lež a pravda se 

prostě vzájemně vylučují. Už se mi doneslo, že jste ze mě úplně paranoidní a že když vám napíše 

kdekoliv kdokoliv cokoliv, tak si myslíte, že jsem to byl já. A já tu vaši paranoiu vítám. Protože z toho 

vám musí hrábnout. Vždyť teď, dle vašeho chorého mozku, vám píšu denně na desítkách míst - a já 

přitom můžu klidně někde hrát kulébr, šachy nebo golf, popíjet pivko a myšlenkami na vás plně dlabat, 

věnovat se zábavě, láskce, přátelům a životu vůbec. Za to vy jste se odsoudil k tomu, že pátráte po 

webech, které ani neznám, co jsem vám tam "já" zas všechno "vám" napsal a věnovat se lhaní v 

odpovědích a pranýřování. Usnete vůbec bez pár panáků nebo silných hypnotik? Pochybuji. Takhle se 

uštvete. Zcela zbytečně. Samozřejmě jste, jak z výše uvedeného plyne jasně, blázen a patříte do Bohnic. 

Asi by vám to zachránilo spoustu peněz za prohrané soudy a asi i život. Vy ten váš neztrácíte. Vy jej 

zahazujete do hnoje a ještě u toho ječíte blahem vy blázne. Smutný příběh. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 16:47] 

ARYL [9.11.06 - 16:45] To nic, to je jen běžné porušení léčebného režimu. Prostě vynechal medikaci :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 15:22] 

MEKKK [9.11.06 - 15:20] Mně ani ne, ale napadlo vás někdy se omluvit ostatním, že tady ničíte, 

vlastně jste dávno zničil zajímavý audit? Jděte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 15:14] 

MEKKK [9.11.06 - 15:13] Když si konečně vezmete ty prášky, tak reagovat nebudete muset. A jděte do 

Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 15:12] 

MEKKK [9.11.06 - 15:10] Ošklivě lžete pane Navrátile. Už jste se dneska loučil myslím dvakrát. Patříte 

do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 15:02] 

VEMTE SI TY PRÁŠKY!!! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 14:43] 

FAVORIT [9.11.06 - 14:38] Je čím díl méně stabilní. Jestli se nebude léčit, tak si to asi hodí. Úplně 

zbytečně :-( 

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:52] 
MEKKK [9.11.06 - 13:50] Nepromluvil na tu svini? Vy bydlíte ve chlévě? No tak to si přesunem do 

Bohnic výrazně zvýšíte standard bydlení :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:49] 

MEKKK [9.11.06 - 13:47] Nic jiného se od vás skoro ani nežádá. Jenže tenhle slib jste nikdy nedodržel. 

Nevstupujte sem, nepište sem a jděte do těch Bohnic.  

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:46] 

Jste spadnul z višně? Jste STBák nebo co, že máte pocit, že mi můžete rozkazovat??? Víte jaký se dnes 

píše rok??? Ne, jste jenom blázen a patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:43] 

MEKK [9.11.06 - 13:39] Nemluvte o slušnosti hulváte, nemáte na to sebemenší právo. Přitom sám 

píšete, že to jsou vaše slova. Asi váš těžce duševně nemocný mozek ani neví, co dělá jeho druhá část. 

LOL! To byste mohl o každém vašem hulvátském postu napsat, že jste ho nepsal vy. Tak jo, ta vaše 

druhá část. Pak ale samozřejmě patříte do Bohnic, aspoň trochu se to léčit dneska už myslím dá. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:41] 

MEKK [9.11.06 - 13:34] Jste jen ubohý udavač, ale navíc tak hloupý, protože si ani neuvědomujete, že 

jste bez šance. V té vaší, jak vy říkáte "české kotlině" máte pravidla, jaká si zasloužíte, ale tady to 

funguje jinak. Máte vůbec na letenku, abyste k tomu hypotetickému soudu mohl přijít? Znáte jistý 

dodatek Ústavy, který vám bere všechny naděje? Ne, nevíte nic, nejen o fyzice, ale ani o mně ani o 

právu. Jste ubohý blázen a patříte do Bohnic.  

 

Vaše představy o možnostech PČR jsou naivní a bláznivé (sdílím IP s několika miliony dalších lidí 

[LOL samo o sobě, ale protože ani to není jistota, jsem proti takovým agresivním a nebezpečným 

šílencům vašeho typu zabezpečen i jinak - můžete o tom přemýšlet :-)]), což je u vás v pořádku. 

Psychiatrický posudek čeká a nemine vás. Těsně předtím, než budete převezen do Bohnic. Vlastním 

přičiněním. Ale není mi vás líto. Kdo chce kam, ... :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:34] 

MEKK [9.11.06 - 13:30] Vemte si prášek a volejte Bohnice. Přijedou si pro vás. Je to zadarmo. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:27] 

MEKK [9.11.06 - 13:21] Samozřejmě lžete. Ale co, jen si to užijte. Čas se vám už krátí. Vy to do těch 

Bohnic dotáhnete už brzo. Odhaduji, myslím a přeji si. V zájmu všech duševně zdravých, slušných a 

vzdělaných lidí, jejichž jste pravým opakem a odstrašujícím příkladem toho, jak by se nikdo z nich 

neměl nikdy a za žádných okolností chovat. Jděte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 13:25] 

MEKK [9.11.06 - 13:14] Už zase nové trestní oznámení? Gratuluji, to je dobře, to už se brzy octnete v 

Bohnicích předpokládám. Protože jestli zahrnujete nějaké místní odd. polici ČR každý týden novým 

trestním oznámením na nick z netu, tak se tam ocitnete už asi dost brzy.  

 

A k tomu co píšete. Navolte si pro slovo "druhý" font o velikosti třeba MPc, stejně je to jen další vaše 

nechutná lež. Nikdy nikdo neviděl, že by vás někdo urazil čímkoli a tak taky ani nemohl začít. Napsat 

bláznovi, že je blázen, hulvátovi, že je hulvát, že 1 = 2 je blbost, atd. atd, není ponížení ani urážka, to je 



prostě pravda. HOVER vás naprosto ničím neurazil, nenapsal vám jediné špatné nebo nepravdivé slovo 

a vy jste mu v reakci na to v jednom jediném (sic!) postu napsal na jeho adresu hned 14 různě silných 

invektiv. Začal jste jako první a lhát o opaku může jen blázen jako vy. Patříte do Bohnic, tak už jděte. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 11:08] 

Vypůjčeno" odsud  

 
 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 09:49] 

MEKK [9.11.06 - 08:55] Slovo logika raději nepoužívejte, zjevně netušíte, co znamená. Skutečně vadná 

logika je na vaší straně, protože máte vadný mozek. Jděte do Bohnic a neotravujte. Nikoho. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.11.06 - 09:47] 

HOVER: Tak koukám do historie a čtu tam, co jsem ti napsal:  

BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 10:17] HOVER [1.11.06 - 09:26] Hezky a fundovaně 

mu to píšeš. Jojo, takhle jsme s ním tady kdysi začínali a zkoušeli to všichni. Bude-li se 

historie opakovat, dozvíš se tak do měsíce do dvou, že jsi hajzl a tvoje máma šlapka a že 

kdybys krvácel po nehodě v příkopu, tak si do tebe MEKK s chutí kopne. Nepřeju ti to, 

jen odhaduji vývoj, ze kterého se MEKK ještě ani v jednom případě neodchýlil.  

No byl jsem optimista (pokud se týká času, ale realista, že se neodchýlí z rigidního schematu). Netrvalo 

to měsíc nebo dva, ale týden, protože Pepek ti v MEKK [8.11.06 - 19:33] píše a nazývá tě slovem:  

 chorobomyslný 1x  

 grázl 1x  

 nevychovanec 1x  

 jedovatý 1x  

 debil 1x  

 svině 1x  

 sadista 1x  

 hulvát 3x  

 hajzl 4x 

Tohle vše pochopitelně bude obhajovat nechutnou lží, že jsi ho ponížil a že sis začal ty a on jenom 

oplácí. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí je MEKK nevzdělaný, zlý, odporný, agresivní a 

hloupý blázen, který samozřejmě patří už dávno do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [8.11.06 - 20:33] 

MEKK [8.11.06 - 20:19] Jděte zvracet jinam. Zničíte každý auditko odkud vás nevykopou. Hnus! Jděte 

http://www.mageo.cz/.chatroom/17793?u=E7wUK01xWvaHz7uzXL&c=1250


okamžitě do Bohnic. 

 
BEFELEMEPESEVEZE [8.11.06 - 16:47] 

MEKK [8.11.06 - 16:33] Kecy, lži, nenávist, vulgarita, zvrhlost, zlo, šílenství, Bohnice. Stačí vám to 

takhle heslovitě? Za víc mi nestojíte a neznám nikoho, komu snad ano. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [8.11.06 - 16:45] 

HOVER [8.11.06 - 16:14] Já ty MEKKovy bláznivé .docy normálně nečtu, ale vyprovokoval jsi mě. 

Číst se to tedy nedá, jen jsem to prolítnul, ale podle mne to může jít rovnou do chorobopisu jako příloha, 

která opět (po sté asi) ukazuje, jak silně je MEKK odtržen od reality, jak neustále lže (ve svém šílenství 

jistě i sám sobě a těm lžím věří) a jak je neuvěřitelně útočný, zlý a pomstychtivý, doslova krvežíznivý. 

Hlavně jsem ale ohromen množstvím práce, které vytvořit takovýhle odporný blábol muselo stát. To 

muselo trvat alespoň desítky hodin čistého času, tedy na tom musel pracovat třeba týden v kuse 8 hodin 

denně. Už jenom tohle samotné se neslučuje s normalitou, protože účelem této obrovské práce je jen 

prokázat, že je blázen, ničeho jiného tím dosáhnout nemůže. Na druhé straně, už podal těch trestních 

oznámení dost a doba, kdy ho soud nebo nevím kdo kvůli tomu nechá vyšetřit (přece do háje nebudeme 

ze svých daní platit vyšetřovatele, který každé takové oznámení ze zákona projít a ověřit bohužel musí), 

MEKKa navrhne na odborné vyšetření, následně bude doufám zbaven svéprávnosti a bude mu určen 

opatrovník, který mu bude v neděli nosit pomeranče do Bohnic. Už aby to bylo. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [5.11.06 - 21:13] 

MEDWIN [5.11.06 - 20:21] Já mám obavy, že než policejní vyšetřovatel přečte 246 stran MEKKových 

"důkazů", tak buď raději spolkne služební odznak nebo se zastřelí služební zbraní nebo se dobrovolně 

odebere do Bohnic sám. Ale přežít to ve zdraví si neumím představit :-( 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [4.11.06 - 22:08] 

PIPPIN [4.11.06 - 21:27] Stýská si na nedostatek času kromě jiného. Není divu, když místo učení se 

fyziky základní školy sepisuje stovky stran "důkazů" trestných činů:  

MEKK [7.9.06 - 19:17] MEDWIN : no... rád chodím na Aldebaran a už jsem si všiml, že 

Hála vědecky vyzrál a že už neblábolí nepromyšleně ( a dokonce se zdá, že i nabyl 

rozvahy a umírněnosti ....snad i slušnosti ?? ) to mi to dalo práce, než jsem ho vychoval a 

vypiplal , ...žééééé ? ((( zato ten Petrásek...hrůza ... podal jsem na něho žalovu, ta dřina, 

247 stran důkazů ))). A ten zdejší blběček ?? ikdyby sežral včechyn knihy světa, je to 

furt jen blbeček. 

 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [4.11.06 - 22:02] 

MEKK [4.11.06 - 21:51] Haló, prosím odkaz nebo citace těch mých vulgárních urážek. Nemusíte to sem 

dávat, ale pak právem označím vaše [18:02] za lež. Ne tedy, že by to bylo něco nového, lhářem jste byl 

vždy jako nadúvazek k bláznovi. Už jste v Bohnicích? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [4.11.06 - 21:24] 

MEKK [4.11.06 - 18:02] Poznámka : Nyní vím, že si toho hajzla „B“ systematicky najdu, opravdu 

najdu ....  

Kecy Mistře, jen kecy. Ale já vám ty sny přeju. Že se nesplní, to si nepřipouštějte, takhle si lépe užijete 

výroby zla :-)  



 

... že v lidovkách jsem podal názor slušný jinému pánovi a vůbec se netýkal ani špendlíkem toho hajzla, 

a on přišel a pod mým jménem spustil vulgární urážky ...  

Dejte prosím odkaz, chtěl bych si "své" vulgární urážky přečíst (proč je necitujete, abych to mohl 

najít???). Vzhledem k prostému faktu, že vulgární nebývám ani vůči lidem, kteří si to zaslouží a mezi 

které patříte na prvním místě, bych si opravdu rád přečetl, s kým jste, ve své těžké duševní poruše, mě 

schopen zaměnit. Už jsem byl pro vás Dienstbierem, Černým a nevím kolika ještě lidmi, tak chci být v 

obraze :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [4.11.06 - 12:32] 

HOVER [4.11.06 - 11:51] Gratuluji ti k prozření :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [3.11.06 - 14:43] 

MEKK [3.11.06 - 14:37] ... Určitě jste chtěl říci, že je tu jistý hajzlpán, který každý den tu sděluje ...  

Vy máte potíže s chápáním psaného textu? Na jednu stranu je rozkošné, jak se vaše sny (bláhové), touhy 

(zvrhlé) a přání (neuskutečnitelná) promítají do vašich příspěvků, protože jen tak se aspoň na chvíli 

zdají býti skutečností. Na druhé straně stejně zřetelně se do nich promítá vaše těžká duševní choroba. 

Potřebujete se nutně a okamžitě léčit. Pozdravujte v Bohnicích. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [3.11.06 - 14:38] 

FAVORIT [3.11.06 - 14:32] Taky si myslím, že riskuje. To jeho [2.11.06 - 23:02] musel být záchvat 

jako hrom. Grand mal se tomu myslím říká.  

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [3.11.06 - 13:40] 

LIMJOF [3.11.06 - 13:35] To určitě MEKK nebyl, ten přece nikdy není takhle sprostej :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [3.11.06 - 00:07] 

MEKK [2.11.06 - 23:55] Hajzlování a lhaní by vám šlo. Sny o soudech taky. Moje jméno? Vždyť už mi 

tolik měsíců stále opakujete, že už mě skoro máte. Jojo, taky lež. U vás jeden ani neví, jestli se vůbec 

jmenujete tak, jak říkáte a dodnes nikdo neví, kde a kdy jste to údajně vystudoval VŠ. Nejspíše nikdy a 

nikde, že? Žádný inženýr přece nedělá chyby v počtech na úrovni základní školy. Žádný inženýr se 

nevyjadřuje na veřejnosti způsobem, že dlaždiči se mudí rdít po kořínky vlasů. Žádný inženýr, pokud 

není šílený a nemoc mu už nerozežrala mozek, se neukájí představami zabíjení, potoků krve a urážením 

matek těch, kteří si dovolí mu říct, že 1 = 2 je blbost. Ze všech hledisek jste nechutný lhář, naprostý 

blázen a nebezpečný zvrhlík. Už jste na cestě do Bohnic? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.11.06 - 23:33] 

MEKK [2.11.06 - 23:02] Lžete pane Navrátile, navíc se jaksi neovládáte, dokonce jste přidal nové slovo 

do repertoáru. Takže:  

MEKK [2.11.06 - 19:42] To další je plagiát a podvrh a nejsou to mé příspěvky vs 

 

MEKK [2.11.06 - 23:02] Ty <cenzurováno> .......<cenzurováno> ! Já neřekl, že nejsou 

texty moje, já ty <cenzurováno> jedna <cenzurováno> z <cenzurováno> synu, řekl, že 

jsem je sem nedal, právě nedal, nyní nedal, ; že je sem dal někdo jiný !!!  

Když lžete, musíte lhát konzistentně. Když lžete tak, že si odporujete, je příliš snadné vám vaše lži 

dokázat. No a ty slovní výkaly si nechte pro sebe. Nikoho to nemá čím zaujmout. Mě se to netýká, ale ta 



vaše duše, ta musí být šílená. Jste už na cestě do Bohnic? Doufám, že ano. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.11.06 - 20:08] 

MEKK [2.11.06 - 19:42] Co lžete, že to nejsou vaše příspěvky? To jste ještě navíc rozdvojená osobnost? 

Jděte do Bohnic a nelezte mezi slušné lidi. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.11.06 - 17:59] 

MEKK [2.11.06 - 17:50] Lžete. Výkalem jste to nazval vy. Já takový slovník v tomhle auditku 

nepoužívám. Vaše šílené představy o soudu jsou jen představy blázna. Kde jste proboha sebral pocit, že 

na DS si můžete psát ty vašed odporné hnusoty a ostatní nesmění, na rozdíl od vás, ani slušně napsat, že 

jste nechutný? Jste blázen a patříte do Bohnic. K soudu doufám dojde - jen se nebude týkat mě. Doufám, 

že vás konečně zažaluje Petrásek, Hála nebo libovolný státní zástupce poté, co se mu donese, jak 

odporně vyhrožujete a dojde mu, že jste skutečně nebezpečný, protože neléčený blázen. Ostatně tuto 

laickou diagnózu tady i jinde už potvrdili i příslušně vzdělaní lidé. A to se s vámi ani nepotřebovali 

setkat osobně. Takže šup šup do Bohnic. Tady nemáte co pohledávat.  

 

Mimochodem už ten váš výkal z odkazu skutečně smázli - rychleji než jsem sám čekal. Co jste čekal 

vy? Že můžete všude svobodně zvracet splašky? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.11.06 - 17:29] 

MEKK: Tohle auditko má v názvu fyzika. Já vím, že netušíte, co to slovo znamená, ale napište si fixem 

na klávesnici, že fyzika ≠ výkal, takže je sem laskavě neházejte. Děkuji. Jděte už do těch Bohnic. Děkuji 

taktéž. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [2.11.06 - 17:27] 

MEKK [2.11.06 - 17:22] Tak ten, jak jste sám nazval, výkal, který jste vyrobil a dal na něj ještě odkaz, 

tak ten tedy opravdu stojí za to. Myslím, že vás za moment smáznou. Že se nestydíte vy hulváte 

odporný. Patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 18:58] 

MEKK [1.11.06 - 18:50] Vaše zbožná přání o mě, sedícím v base, jsou stejně mimo realitu jako vaše 

bláboly o patafyzice. Kromě fyziky nemáte ani minimální právní povědomí. Kdybyste měl, tak byste 

věděl, že obtížně právně řešitelné jsou i vaše, nesmírně zvrhlé a odporné příspěvky, ale ty moje, kde se 

nevyskytuje vůbec nic, co by mělo cokoli společného s pouhým přestupkem, natož trestným činem, jsou 

zcela nepostižitelné. Takže blábolte o mě v base, fantazírujte si dál, jak krvácím v příkopu a že máte 

nějakou fyzikální hypotézu. Ty sny vám nikdo nevezme, brát nebude a nikdy nebral. Jsou to ale jen sny. 

Nemají se skutečností nic společného. Asi tak, jako kdyby se mi dnes v noci zdálo, že se miluji s 

nějakou nádhernou ženou (třeba slavnou zpěvačkou nebo herečkou), kterou znám jen z TV obrazovky a 
v životě ji nepotkám a potkal-li bych, neotřela by si o mě ani boty. Snít je dobré :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 13:09] 

MEKK [1.11.06 - 13:01] Hnusné, nechutné, odporné lži! Vy naprosto slušné vyslovení naprosto 

pravdivé skutečnosti, že blábolíte nesmysly v oboru, o kterém nevíte ani základy ze ZŠ označujete za 

ponížení a z toho si "omlouváte" vaše reakce. Houby s octem pane. To jsou drzé kecy! Nic neumíte a 

když vám to po pravdě někdo řekne - slušně - tak si z toho děláte záminku pro neuvěřitelné nechutnosti! 

To je strašné. Váš charakter je na zvracení. Jste blázen a patříte do Bohnic. Ihned!  

 

Jízlivě se znova zeptám : proč už dááávno fyzikové takovou debatu – slušnou a věcnou se mnou nevedli 



?  

Proboha! Proč by se měli bavit s nevzdělaným, nenávistným a hloupým šílencem? Kde si tak drze 

osobujete právo na to, aby se s takovým lidským odpadem, jako jste vy, vůbec někdo bavil? Natož 

vzdělaní lidé - fyzikové??? Jste blázen. Nemáte v tomto směru vůbec žádná práva. Když se slušně na 

něco zeptáte, někdo vám možná odpoví a ukáže vám, kde máte chybu. Pokud on chce. Právo na to 

nemáte. Ale když ta jeho odpověď je, že to co hlásáte jsou nesmysly, tak také nemáte žádné právo to 

prohlásit za ponižování a odpovídat, že fyzik je hajzl! Jste nechutný, zvrhlý, zvrácený!  

 

... a namísto toho jsem kecal bláboly o něčem jiném.  

Nikdy jste nic jiného než bláboly, které s fyzikou nemají nic společného, nikde jinde ani tady nepsal. 

Takže jen obtěžujete, spamujete a nechutně nadáváte. Bohnice!!! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 11:29] 

HOVER: Pohoda ;-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 11:00] 

Vykradeno ze stripů, sorry, nemohl jsem si pomoct :-)  

 



 
BEFELEMEPESEVEZE [1.11.06 - 10:17] 

HOVER [1.11.06 - 09:26] Hezky a fundovaně mu to píšeš. Jojo, takhle jsme s ním tady kdysi začínali a 

zkoušeli to všichni. Bude-li se historie opakovat, dozvíš se tak do měsíce do dvou, že jsi hajzl a tvoje 

máma šlapka a že kdybys krvácel po nehodě v příkopu, tak si do tebe MEKK s chutí kopne. Nepřeju ti 

to, jen odhaduji vývoj, ze kterého se MEKK ještě ani v jednom případě neodchýlil. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [31.10.06 - 20:40] 

MEKK [31.10.06 - 17:25] Lžete. HOVER vám vše napsal absolutně slušně. To co považujete ve své 

duševní chorobě za neslušnost, je to, že vám napsal svobodně a pravdivě svůj názor. Všimněte si, že 

souhlasný s kýmkoli jiným, úplně každý normální a jen trochu ve fyzice vzdělaný člověk vám píše 

jinými slovy, ale totéž. Tedy že nic neumíte a troufáte si bláhově vymýšlet patafyzikální 

pseudohypotézy. Vy ovšem tuto pravdu označujete za neslušnost, ponižování a oplácíte ji hnusným 

nadáváním a vyhrožováním. To může jen blázen a zlý, odporný člověk. Proto patříte do Bohnic. Kéž 

byste to už konečně jednou pochopil. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 21:15] 

FAVORIT [29.10.06 - 20:51] Hehe, Pepek si šel asi koupit brokovnici :-) Jinak s tebou souhlasím a 

Pepkovi do archivu diktuji, že pod tvůj příspěvek připojuji svůj podpis s jedinou výhradou a tou je, že 

takového pekelníka já ignorovat spíše nebudu a jeho lži a bláboly budu nazývat po pravdě. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 20:40] 

MEKK [29.10.06 - 20:30] Zvracíte tady vy pane, ne já. Do Bohnic vás posílám, protože jste blázen. To 

je akt téměř milosrdný. Jen blázen jako vy mě za to tak odporně nadává. Chápu, že ve své těžké duševní 

chorobě to vidíte jinak. Právě z tohoto šíleného vnímání reality vás v Bohnicích možná ještě dokážou 

vyléčit. Představím se vám až budu chtít já. Mimochodem na facku se nepotřebuji nikomu představovat, 

že? Asi budete mít smůlu... 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 20:29] 

MEKK [29.10.06 - 20:15] Kecy, lži. Vhodné do Bohnic.  

 

MEKK [29.10.06 - 20:15] Ve svých záznamech umíte najít houby. FAVORIT se k vám choval slušně, 

vy k němu jako ten nejodpornější hulvát. Lež nedokážete. Důkaz nemáte. Lžete. To může jen blázen, 

který patří a skončí v Bohnicích. Jděte už a neotravujte. Nemáte morální právo cokoliv komukoliv říkat. 

Máte povinnost se léčit a pak se všem pokorně omluvit. Do té doby mlčte a neploďte další nechutné zlo, 

lhaní a hulvátství.  

 

MEKK [29.10.06 - 20:23] Kecy, lži, vulgarity. Vaše trapná, zato o to tvrdošíjněji opakovaná lež, že si 

nikdy nezačínáte byla již tisíckrát prokouknuta a odhalena. Neumíte počty a jakmile se vám to někdo 

odváží říct, je u vás hajzl. Takže začínáte naopak VŽDY vy a ví to tady naprosto každý. Jste odporný a 

patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 19:53] 

FAVORIT [29.10.06 - 19:45] MEKK je prostě nechutné zvíře, do lidské společnosti nepatřící. Zato patří 

do Bohnic. Vůbec se nebojím, že by tam neskončil. Popř. v jiném podobném ústavu. Už mu za ty jeho 

nechutnosti ani nedokážu přát uzdravení. Přesto má naději. Alternativa je už jenom Pankrác (Mírov, ...) 

až někoho v té své neléčené paranoii zabije. Ovšem možná bude osvobozen pro nepříčetnost. A jsme 

zase v Bohnicích. 

 



 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 19:41] 

MEKK [29.10.06 - 19:35] Blábol. Nesmysl. Nechápete nic. Je to špatně, je to nesmysl. Chápu, že 

nechápete proč. Protože neumíte ani tolik, co žák základní školy. Pokud se přesto chcete bavit (ve 

skutečnosti jen hloupě spamovat všude možně) o fyzice, tak samozřejmě patříte do Bohnic. Vědecké 

pátrání po smyslu algebraicky vadného vztahu je patafyzikální požadavek šílence a žádný člověk s 

trochou vzdělání se do toho nikdy nepustí. Kde a kdy jste to údajně získal titul z VŠ??? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 19:38] 

MEKK [29.10.06 - 19:15] Blábol. Nechápete základy algebry. Vaše blbosti nesplňují její požadavky a 

jsou proto fyzikálně špatně a zcela beze smyslu. Jak píše správně např. i LIMJOF o kus níže. Tohle si 

pište v Bohnicích, do auditka o fyzice to nepatří. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 19:37] 

MEKK [29.10.06 - 18:56] c = 1/1 = 0/0 = inf./inf.  

Hrozná blbost. Nikdo vám nezakazuje to psát. Neopovažujte se ale nikomu nadávat, dokonce jeho matce 

jen za to, že se vám za takový strašný blábol bude a musí smát. Pokud chcete mluvit o fyzice a přitom 

chcete psát takové bláboly, můžete být jenom blázen, co patří do Bohnic.  

 

....a už konečně řekněte tomu blbečkovi, že má sice hlavu napěchovanou, jako geneticky upravenou dyni, 

ale 90% z toho v ní má ty nechutné sračky a aby si je šel blít jinam např. na tu svou matku...!!!!!!!! ...  

Zkuste mi to srabe říct do očí a takovou vám vlepím, že uvidíte relativistické efekty na vlastní oči. A to 

zcela bez obav nebo etického problému, za taková slova o mé matce si to zasloužíte. Na místě, hned, bez 

soudu. Naopak já bych se soudu bát nemusel. Pokutu za přestupek za tu facku rád zaplatím :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 18:43] 

MEKK [29.10.06 - 18:32] Vaše arogance, s kterou úkolujete LIMJOFa a ARYLa je prostě neskutečná. 

Máte zjevně zase záchvat. Takže honem prášky a rychle volejte Bohnice.  

 

Vaše připojené bláboly s podvodnými opravnými koeficienty byly již nejen mnou komentovány 

nesčetněkrát. Je to naprostá blbost, výraz vaší nevzdělanosti a dokonce i neschopnosti se něco naučit. Za 

tak dlouho dobu, co vám takové základní věci, jako požadavek rozměrové shody fyz. vztahů mnoho lidí 

trpělivě vykládalo, by to pochopil i ten repetent na ZŠ. Tak nepodvádějte, nelžete a nenadávejte vy 

odporný hulváte. Snažíte se oblafnout lidi, kteří vědí i o počtech o mnoho řádů víc, o fyzice ani 

nemluvě. Jste zoufale trapný, jak se touhle příšernou patavědeckou blbostí neustále zesměšňujete. Takže 

ještě jednou, abyste snad nezapomenul. Prášky a volejte Bohnice - nikam jinam nepatříte. Mezi 

normální lidi v žádném případě. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 17:49] 

PIRX: Rád bych mohl mazat vlastní posty jestli by to šlo - viz chyby a jejich opravy jako teď. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 17:48] 

MEKK [29.10.06 - 17:36]  

       MEKK [29.10.06 - 14:06]... Končím, sbohem ...  

Hehe, 3 hodiny a 30 minut. Máte nový osobní rekord :-)))  

 

Jinak ten váš blábol s číselně ani rozměrově nesedící rovnicí s "G" neobhájíte. Je to v rozporu s algebrou 

a nejen s fyzikou. Všichni už vám to říkali 100x a vy to prostě nechápete. Proto se vám každej 

oprávněně vysměje a o fyzice se vámi nikdo vážně bavit ani nemůže. I kdyby chtěl - jakože s takovým 



nevzdělaným lhářem jistě nikdo nechce - nejde to. Snad rok se marně snažíte tvrdit, že "a nerovná se a", 

protože nic jiného ta vaše rovnice neříká. To byste holt musel tu algebru aspoň trochu znát. Knížky vám 

v Bohnicích povolí rádi, takže čas na studium počtů ZŠ tam budete mít dostatek. Ale už byste měl začít, 

abyste ještě něco vůbec stihnul.  

 

2. správná verze :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 17:48] 

MEKK [29.10.06 - 17:36]  

       MEKK [29.10.06 - 14:06]... ...  

Hehe, 3 hodiny a 30 minut. Máte nový osobní rekord :-)))  

 

Jinak ten váš blábol s číselně ani rozměrově nesedící rovnicí s "G" neobhájíte. Je to v rozporu s algebrou 

a nejen s fyzikou. Všichni už vám to říkali 100x a vy to prostě nechápete. Proto se vám každej 

oprávněně vysměje a o fyzice se vámi nikdo vážně bavit ani nemůže. I kdyby chtěl - jakože s takovým 

nevzdělaným lhářem jistě nikdo nechce - nejde to. Snad rok se marně snažíte tvrdit, že "a nerovná se a", 

protože nic jiného ta vaše rovnice neříká. To byste holt musel tu algebru aspoň trochu znát. Knížky vám 

v Bohnicích povolí rádi, takže čas na studium počtů ZŠ tam budete mít dostatek. Ale už byste měl začít, 

abyste ještě něco vůbec stihnul. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 14:53] 

MEKK [29.10.06 - 14:06] Paranoik nařkne člověka, který jej na příkladu usvědčí z paranoidní reakce 

kreténem. SUPER! Děkuji, že jste k této laické diagnóze přidal další pádný důkaz. A teď šup do těch 

Bohnic. A nedělejte si už nikdy legraci s odchodem z Magea a vaším "sbohem". Už ani nejde spočítat, 

kolikrát jste tuhle nehoráznou lež použil. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 14:51] 

HOVER [29.10.06 - 14:12] Ad zabití. Sám píšeš, že jsi na Mageu poprvé. Tady patří výzva "zabij se" 

mezi nadprůměrně decentní a slušné odpovědi. Časem pochopíš nebo odpadneš. Přeji to prvé. Z toho 

neplyne, že tě někdo bude nutit se takhle také vyjadřovat nebo soudit podle toho, zda použiješ. I tady 

většina lidí tohle nepíše. Naopak jinde (v jiných auditech) najdeš 1000x horší posty. No prostě Mageo :-

) 

A ty nejhorší posty mimochodem najdeš právě od MEKKa. Nechci ani citovat, najdi si sám, ale 

vzhledem tomu co skoro každému z nás napsal o našich matkách by si zasloužil ještě něco mnohem 

horšího. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 13:58] 

MEKK [29.10.06 - 13:42] Teď jste se ovšem doběhnul sám a krásně předvedl, jak jste paranoidní (a 

tedy blázen). To, co si zde stěžujete, že vám někdo smazal, jste totiž postnul sem, nikdo to nesmazal 

a dosud to tam visí, dokonce jsem vám tam na to já i MICHALA už dávno odpověděli. Perfektní 

ukázka, že vám pro obvinění jiných ze zlého činu stačí vaše vlastní skleróza, nevzdělanost a 

nechápavost. Jste dokonale odporný, zlý člověk. Odejděte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 12:32] 

MEKK [29.10.06 - 12:23] Nesmyslný blábol. Opravdu se děti na druhém stupni ve fyzice učí, že tvar 

fyzikálních zákonů je a musí být na volbě jednotek nezávislý. Plyne to z algebry, ale to vy považujete za 

ponížení, takové slovo použít. Zajímavé je, jak se trapně vyjadřujete o IQ někoho, kdo vám připomíná 

správné poznatky ze základní školy, nazvete jej blbečkem a ve stejné chvíli se zesměšňujete neustálým 

http://www.mageo.cz/.chatroom/79021?u=E7wUK01xWvaHz7uzXL&c=1250


dokazováním toho, že vy tyto poznatky dodnes nechápete. Kde a kdy jste údajně získal titul inženýr? To 

přece není možné, aby absolvent VŠ nechápal věci ze ZŠ! Jedině jestli máte kromě duševní poruchy už 

taky nějakou funkční poruchu mozku. Ať tak či onak, patříte samozřejmě do Bohnic. Neurologa tam 

mají taky. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 12:25] 

MEKK [29.10.06 - 12:09] Jste blázen. Pan Bičák nemá vůči vám vůbec žádné povinnosti. To, že je 

placen z veřejných peněz v žádném případě neznamená, že ho může každý magor stavět do latě a žádat 

o nějakou nějakou zprávu. Jste naprosto mimo - inu jste blázen. Že vám vůbec odpověděl a slušně, toho 

si máte vážit a ne jej zostouzet. Vaše reakce a komentáře k věci jsou naprosto lživé a navíc i odporné. 

Patříte do Bohnic! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [29.10.06 - 09:21] 

MEKK [28.10.06 - 21:00] 102 je "časový" řádový opravný činitel z vlivu volby jednotek lidmi..  

Vy jeden podvodníku. Tohle by neprošlo na základní škole! Na volbě jednotek ve vašich primitivních 

počtech nijak nezáleží a záležet nesmí, vztahy zůstávají a musejí zůstat stále stejné. Podvodné opravné 

konstanty - hrůza nepochopení fyziky ZŠ. Patříte do Bohnic a buďte tak soudný, odeberte se tam co 

nejrychleji. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [28.10.06 - 12:57] 

MEKK [28.10.06 - 12:46] Tak to je v pohodě. Vaše plané vyhrožování a marné pátrání po mé osobě 

vám bude zábavou až do doby, než vás zavřou do Bohnic. Tam už bohužel internet mít nebudete, takže 

si to užívejte, dlouho už to trvat nebude. Vaše hnusné vyjadřování o MICHALAe z vás dělá kromě 

blázna taky naprosto odporného hulváta. Nakonec to jste nejspíše odjakživa, jen se to konečně projevilo. 

Nemůžete najít číslo do Bohnic? Rád vám pomůžu :-) 

 
BEFELEMEPESEVEZE [28.10.06 - 12:34] 

MEKK [28.10.06 - 12:27] No jo, ale koho si najdete? Teď HOVER ani já nevíme, kterej se máme 

vlastně strachy začít v noci pomočovat. Ale doufám, že mluvíte ke mně. Jednak ani mě ani si mě nikdy 

nenajdete a hlavně, kdybych vám dovolil, abyste věděl, kdo jsem a žaloval jste mne, tak to povede 

rychle a spolehlivě k vašemu umístění v Bohnicích. Takže vám to možná někdy dovolím :-)  

 

No a pokud to píšete HOVERovi, tak jste samozřejmě opět jen za nechutného, vyhrožujícího a 

prolhaného blázna. HOVER vám nenapsal ani nic špatného natož žalovatelného. Ostatně si tu žalobu 

zkuste podat, na soudech sedí lidi, ne blázni, přesvědčíte se sám, co vám na takový blábol odpoví. To 

bohužel musí i když je otravuje blázen jako vy. Ale třeba je to napadne samotné, že něco takového jim 

může psát jen blázen a dojde jim, že z Bohnic byste to nepsal a že je tedy váš svobodný pohyb mezi 

lidmi něco, co rozhodně není v pořádku a o zbytek se již postarají sami :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [28.10.06 - 12:28] 

HOVER [28.10.06 - 11:56] Obr neny. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.10.06 - 22:24] 

SRNKA [27.10.06 - 22:22] Ty se moc nesměj. Jsi na Pepkově trajektorii. Ale třeba se na rozdíl od něj 

probereš ještě včas. Jemu už hráblo... 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.10.06 - 21:23] 

MEKK [27.10.06 - 19:11] Vy hnusný, odporný, bezcharakterní, nevzdělaný, agresivní, vulgární a 



hloupý lháři. Vy se vůbec neopovažujte o někom říkat, že lže. Jste nádoba hnusu, jakou jsem ještě v 

životě nepotkal. Vaše kecy o pranýřování slušných lidí jsou na zvracení. Jděte do Bohnic nebo kamkoliv 

jinam se léčit. Nebo se fakt zabijte, jak vám tu doporučují jiní. Ale už sakra držte tu vaši nevymáchanou, 

slizkou tlamu plnou humusu. Že se nestydíte chápu. Ale prominout vám vaše příšerné chování nemohu - 

je prostě neodpustitelné. Potřebujete lékařskou péči, opatrovníka a izolaci od normální lidské 

společnosti. Jste ztělesněním zla. Nedokážete, ale měl byste se stydět tak, že se s tím nedá žít! FUJ! 

FUJ! FUJ! 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [27.10.06 - 14:42] 

PIITR [27.10.06 - 12:35] To je jiná situace. MEKK ani SRNKA nic, co by šlo nazvat teorií nemají. 

Standardní metody publikování práce snad znáš, ne? :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [26.10.06 - 16:15] 

HOVER [26.10.06 - 15:32] A já jsem si Hawkinga tolik vážil. No, pořád je lepší, že se mi konečně 

otevřely oči :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [26.10.06 - 13:53] 

HOVER [26.10.06 - 12:05] Ježyšy. On je ještě větší blázen než jsem si myslel. Je naprosto mimo 

realitu. Okamžitě volejte Bohnice! :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [24.10.06 - 19:33] 

SRNKA [24.10.06 - 01:37] Myslíš? Jak jsem četl jinde, tak si to většina deabtujících nemyslí o mně, ale 

právě o tobě. Ovšem lež je tvůj jediný pracovní nástroj (znalostí nemaje), takže se vlastně ničemu 

nedivím :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [23.10.06 - 14:53] 

MEKK [23.10.06 - 14:34] HDV je snůška blábolů a je dávno poražená po přečtení najvýše 10 řádků 

vašich strašných chyb. Tak už s tím nikde neotravujte, styďte se za hrozné neznalosti, učte se a 

ustřihněte si internet. Nebo ty Bohnice, to je jednodušší varianta. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [23.10.06 - 10:54] 

NOFACE [23.10.06 - 10:20] Teď jsi MEKKa urazil a ponížil (hajzle!). Dostaneš se do dalšího .docu 

jako ukázka zrůdnosti myšlení "vzdělanců" v české kotlině :-))) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.10.06 - 21:36] 

MEKK [22.10.06 - 21:12] Fyzikálním expertům nemáte naprsto nic k nabídnutí. Tak nespamujte. Patříte 

do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [9.10.06 - 22:58] 

MEKK [9.10.06 - 22:47] No vy jste ten pravej na tohle hodnocení :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 15:18] 

SRNKA [24.9.06 - 15:15] Tak pravil Srnka. Pokleknětě a volejte hosana. Bože jak hluboko jsi klesl 

patafyziku :-) 

 



 
BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 11:50] 

MEKK [23.9.06 - 23:29] I vy jeden prolhanče. Napsal jsem  

BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 14:14] MEKK [22.9.06 - 13:58] Vy nemlčte. Tohle je audit o 

fyzice...  

 

A to je podle vás, jak píšete "nejprve Befel řekl, že mám držet hubu, že zde je audit o fyzice (přičemž je 

to od něj drzá sprotota ...  

Máte ještě vůbec nějaký smysl pro realitu? Vždyť lžete na úrovni tříletého děcka?!? Patříte do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [23.9.06 - 13:44] 

MEKK [22.9.06 - 17:23] Nějak jste to popletl. V tom .docu není od vás o fyzice ani písmenko. Nějaké 

ty bláboly a hafo hnusných nadávek a lží. Jen nechápu, proč si dobrovolně děláte takovou ostudu a 

vyvěsíte si ji na vlastním webu. To může leda blázen, co patří už dávno do Bohnic. 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 14:14] 

MEKK [22.9.06 - 13:58] Vy nemlčte. Tohle je audit o fyzice a až sem někdy jednou třeba napíšete něco 

fyzice tak si to určitě se zájmem přečtu nejen já :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 13:03] 

KISMET [22.9.06 - 13:00] No to se ti trošku nepovidlo a já budu mlčet :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 12:59] 

KISMET [22.9.06 - 12:57] Nemohu ve svém [12:51] najít slovo "oficiální", takže nerozumím kontextu 

:-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 12:58] 

MEKK [22.9.06 - 10:46]  

Bóože, …vysvětlete konečně někdo tomu primitivovi, že :  

a) 1 < 2 se nazývá nerovnost ( nerovnice)  

b) 2 = 2 se nazývá rovnost ( rovnice )  

c) 1 = 2 se nazývá rovnice neplatná, čili podle libovolné dohodnuté konvence také třebas 

jako nerovnice, čili  

 

vysvětlete tomu debílkovi, že už i inteligent tj. průměrná Maruška z 6A to pochopila…. a 

vysvětlete mu především, že své hanobení, plivání a kamenování založil jen na 

slovíčkaření a že pokud má člověk právo na omyl bez hanobení,na vadné vyjádření bez 

hanobení, a na opravu bez hanobení, tak on král HULVATU českých, už ani toto právo 
nemá.  

Vaše poznámka o primitivovi je pozoruhodná, neb vaše vývody jsou nesprávné. a) a b) máte správně. 

Možnost c) máte špatně. Není to nerovnice, je to rovnice s oborem pravdivvosti rovným prázdné 

množině a zároven je to neplatný výrok. Doučte se matematiku základní školy. Velmi se ztrapnujete, 

když toho, kdo vás správně upozorní na vaši chybu nazvete primitivem, debílkem a svou chybu 

opakujete. Naopak poznámka o Marušce ze 6.A je na místě. Ta tomu na rozdíl od vás rozumí bez 

problémů a ví co je rovnice a co nerovnice :-)  

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [22.9.06 - 12:51] 

SRNKA [21.9.06 - 22:10] 

Pro ty co si myslej, že peer-review je záležitost teprve od poloviny 20. století: 

Philosophical Transactions britský královský společnosti - první peer-reviewed 

časopis na světě  

A tohle zase pro ty, co si náhodou myslej, že SRNKA snad na chvilku přestal lhát. Nepřestal.  

History of peer review 

Peer review has been a touchstone of modern scientific method only since in the middle 

of the twentieth century.[12] Before then, its application was lax. For example, Albert 

Einstein's revolutionary "Annus Mirabilis" papers in the 1905 issue of Annalen der 

Physik were not peer-reviewed. The journal's editor in chief (and father of quantum 

theory), Max Planck, recognized the virtue of publishing such outlandish ideas and 

simply had the papers published; none of the papers were sent to reviewers. The decision 

to publish was made exclusively by either the editor in chief, or the co-editor Wilhelm 

Wien—both certainly ‘peers’ (who were later to win the Nobel prize in physics), but this 

does not meet the definition of "peer review" as it is currently understood. At the time 

there was a policy that allowed authors much latitude after their first publication. In a 

recent editorial in Nature, it was stated that "in journals in those days, the burden of proof 

was generally on the opponents rather than the proponents of new ideas.  

Zdroj: Wikipedia  

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 20:15] 

SRNKA [21.9.06 - 19:13] Co mě, veškerou důležitou práci děláš ty sám a dokonce dobrovolně :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 18:35] 

SRNKA [21.9.06 - 17:51] Svou "profesi" patafyzikálního demagoga ovládáš dobře. Jen s poznámkou, 

že znemožňuješ se svou činností ty sám, s tím já nemám nic co do činění. Já za tebe ani nelžu ani 

nemlžím ani si nevymýšlím neexistující "teorie" :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 16:32] 

SRNKA [21.9.06 - 16:11] Mě je fuk čeho se ten seznam týká. Stejně tak je mi fuk je-li nebo není éter. 

Ty to pořád nechápeš, necheš pochopit, nejpřesněji řečeno - předstíráš, že nechápeš, abys mohl 
pokračovat v lhaní. Takže svou teorii naprosto o čem chceš prostě začni budovat, sepiš, konzultuj s 

přáteli a kolegy, když se vám to všem bude zdát bezchybné a zajímavé, tak šup s tím editorovi. Když 

budeš mít trochu kliku, tak ti to nevrátí, ale rozdá na peer review. Když budeš ještě trochu víc štěstí, tak 

to otisknou. A s další porcí štěstí na tom ani nikdo jiný nenajde chybu a do doby vyvrácení/nahrazení 

něčím modernějším to bude standardní součást poznání a budeš mít plné právo na tvrzení "moje teorie 

říká". Do té doby se chováš jako prepubertální klacek, který bude ještě pár let na ztrátu panictví čekat, 

ale mezi kamarády v partě s cigárem v hubě vykládá o tom, že panny už ho netáhnou a že paničky mají 

taky něco do sebe. Druhá možnost je pak to, že vykládá o tom, že šukat ho vlastně už nebaví aby se 

nemusel přiznat ke své impotenci. Víc mi k tobě sedne ta druhá varianta :-) 

 

http://physicsweb.org/articles/news/10/9/11/1?rss=2.0
http://physicsweb.org/articles/news/10/9/11/1?rss=2.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review


 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 14:28] 

SRNKA [21.9.06 - 13:49] Bezva! Crackpot index podle Baeze si jistě umíš spočítat sám. A teď to 

důležité - napiš aspoň k jednomu z těch bodů normální text, takový, který lze posoudit kýkmoli jiným 

kromě autora, text, který něco nového přináší a je ho možné vyvrátit. Když navíc bude i něco 

předpovídat, budeš mít za sebou první z asi tisíce kroků ke stavu mít teorii. Ještě nikdy jsi ten první krok 

neučinil, tak se do toho pusť :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 12:37] 

SRNKA [21.9.06 - 12:29] Je dobře, že ti ty antidepresiva zabírají. Tak honem nějakou lež, ať se vrátíme 

k tématu, jo? :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 12:02] 

SRNKA [20.9.06 - 23:26]  

JACQUESCL, BEFEME, LIMJOF & spol.: Je mi jasný, že mi se svejma možnostma 

tenhle koncept těžko vyvrátíte nebo potvrdíte. Doporučuju vám tím neztrácet vůbec čas. 

Ten namísto toho můžete věnovat pokusu o pochopení, co vám může přinést do 

současnýho poznání a porozumění fyziky. Získáte tím trochu náskok před ostatníma. Víc 

pro vás v současný chvíli udělat nemůžu a vy pro mě taky ne.  

Nebuď trapný. Žádnému fyzikovi na světě nemůžeš pomoct vůbec nijak. (Pardon, jako nosič svačiny asi 

ano.) Navrátil zůstal znalostmi v rámci ZŠ a ty SŠ. To je vše. Tvé blábolivé představy by byly jen k 

pousmání, kdybys je jako choromyslný nespamoval všude a ještě drze lhal, že jsi to posílal do EJP a 

Nature (nebo to byl Science?), což oboje je prokazatelná lež. Ve fyzice po tobě nezbyde ani tečka na 

konci věty. Což v porovnání s úsilím, které takto maříš, je mimořádné pošetilé konání. Kdybych byl zlý 

a nenávistný hulvát jako Navrátil, tak bych z toho mohl mít radost. Já tě ale hluboce lituji. Tvá frustrace 

musí být strašná a sice vím, že už jsem to říkal, ale znovu tě musím varovat - považuji za velmi 

pravděpodobné, že nemáš daleko k patologickému stavu duše (charakter patologický už máš dávno) a 

jestli tě v Bohnicích budou debaty s Pepkem bavit, to tedy nevím. Je to tvoje volba, no tak holt dál tvrď, 

že máš "teorii", která neexistuje, tvař se, že věříš, že ti to někdo věří a každého, kdo umí víc než ty pošli 

do háje s tím, že tomu nerozumí vůbec. Nejspíš tě to baví - jenže to je podle mě právě už příznakem 

duševní choroby (viz třeba pan G. kdesi níže - včera). 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 11:52] 

MEKK [20.9.06 - 23:14]  

Jeeššiimarjááááá …. Ganser….já to věděl… takže Befelouš-anonymouš je Ganser … 

týýývoe … hm…hůůůza, pryč….já věděl, že se jednou práske sám.  

Tleskám vašemu IQ, už zase jste mě odhalil! Sice už asi popáté, ani se nestíhám proměňovat v tu toho 

pak onoho, ale tentokrát jste mi připravil vážně těžkou úlohu, protože bych se musel stát zombíkem :-)  

GANSERŮV SYNDROM je nazván podle německého psychiatra Sigberta Gansera (1853 

- 1931). Tento syndrom je sycen jakousi nevědomou motivací vyhnout se pod maskou 
choroby (duševní) odpovědnosti či postihu za zločin. Dnes psychiatři řadí tento syndrom 

mezi jiné disociační (konverzní) poruchy. Do stejné skupiny patří i pseudozáchvaty. 

Dříve se pro ně užíval název hysterické záchvaty. Jde o záchvaty plně napodobující velké 

epileptické záchvaty. Současná psychiatrie pro ně užívá též název disociační křeče a 

opět je zařazuje mezi konverzní poruchy.  



MEKK [21.9.06 - 01:03] .. je to přehazování horkého bramboru z ruky do ruky a je to 

10^5500 = 10^5500 + 1 (( a ten blbeček B-E si může kydat co chce ... já Navrátil tvrdím, 

že ve vesmíru pouze zákon zachování neexistuje, a že jen rovnice neexistují a že existuje 

střídání symetrií s asymetriemi, což je svým způsobem "křivení"... koho ? časoprostoru - 

byť v lokálních útvarech vesmírných... takže ten blbeček opět mi napsal, že se nebude 

bavit s někým kdo říká 1 = 2 ... je to vůl, a samozřejmě lhář, protože já to nikdy neřekl, 

já řekl, že 1 = 2 je nerovnice .... čili jsem řekl, že motorka = ne-automobil )).  

Nejenže lžete o tom, že jsem v něčem lhal, ale dokonce jste sám dokázal, že jsem mluvil pravdu. Ten 

váš právě citovaný nesmysl, který jste všude postoval nesčetněkrát, totiž "10^5500 = 10^5500 + 1" je 

přesně stejný nesmysl jako uvedené "1 = 2", rozdíl mezi těmi dvěmi tvary je v nejjednodušší algebraické 

úpravě, ale ani tak triviální látku (inu učivo základní školy!) nechápete. Pak se takhle dokážete 

zesměšnit. Jste trapný. Hlavně, že lžete, nadáváte vy hulváte nechutný. Samozřejmě pro tohle chování 

jednoznačně patříte do Bohnic.  

 

PS: Jo a máte tam i další chybu: "1 = 2" není nerovnice, ale rovnice. Pamatuji si, že vám to LUKE 

vysvětloval. Jako ve všem, nic jste se z toho nenaučil a chybu opakujete dále. Nejste tedy schopen si 

doplnit ani znalosti učiva matematiky ZŠ - to lze vysvětlit jen degenerativní změnou CNS, duševní 

chorobou nebo vrozenou intelektovou dysfunkcí. Kde a kdy jste údajně absolvoval VŠ? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 22:37] 

SRNKA: To je právě ten problém, autor obrázku (viz jeho adresa) neuvedl ani rovnici ani algoritmus, 

který vede k obrázku. Kdybych jej někam zkopíroval, abych zastřel jeho zdroj a prohlásil o něm cokoli 

možného, nejde mi to vyvrátit a zkontrolovat. Přesně jako u tebe. A je jasné, že ani ty nikdy rovnice, 

algoritmus nebo zdroják neukážeš. Protože by tě někdo nachytal na chybě. To vše, pokud jsi vůbec něco 

počítal o čemž silně pochybuji. Bránit se možnosti nezávislé kontroly může mít totiž jen jediný důvod a 

ten je zřejmý a mnohokrát jsem ho (i dnes) uvedl. Obrazně řečeno, nejlepším důkazem tvé patfyziky jsi 

ty sám, tvé jednání a chování, tvé lhaní... 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 22:22] 

SRNKA [20.9.06 - 22:11] Ale jistě. Ovšem pak je tady otázka: Je tohle orbital čehosi, struna, nebo 

jedno řešení diferenciální rovnice něčeho, co s fyzikou nemá vůbec nic společného? Cokoli z toho když 

budu tvrdit, jak a čím mi to můžeš vyvrátit? V tomhle směru je lhát tak snadné, že? :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 22:13] 

SRNKA [20.9.06 - 22:04] Souhlas, ale to už jsem ti napsal myslím aspoň dneska dvakrát. Kdyby to 

mohl někdo zkontrolovat, mohlo by se zjistit, že je to blábol, to opravdu nepotřebuješ. A proč to po mně 

opakuješ? 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 21:48] 

SRNKA [20.9.06 - 21:44] Legrační je, jak patafyzici lžou o neexistujících výpočtech neexistujících 

teorií a místo čehokoli k nezávislému posouzení jiným subjektem malují jen obrázky. A ani si přitom 

neuvědomují svou totální směšnost :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 21:46] 

SRNKA [20.9.06 - 21:39] Pochopitelně. Důležité je zachovat stav, kdy tvůj údajně provedený výpočet 

nemůže po tobě nikdo zkontrolovat, já tomu rozumím, žádné obavy :-) 

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 21:29] 
SRNKA [20.9.06 - 21:25] Hlavně nikdy nesmíš zvěřejnit zdroják a vstupní data. Někdo by to mohl 

překontrolovat a zjistit, že to máš špatně :-) 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 21:24] 

SRNKA [20.9.06 - 21:16]  

Jako Ganserův syndrom se označuje porucha, kterou měli trpět 
mnozí literární (Hamlet) i reální hrdinové. Může se jednat o 
skutečnou poruchu provázející třeba propuknutí schizofrenie, ale 
častěji jde spíše o předstírání šílenství. Toto „šílenství“ mívá pak 
poměrně jasný řád.  

Problém Ganserova syndromu je ovšem v tom, že bývá údajně 
snadné ho odhalit. Kdo není sám šílený nebo v zacházení s blázny 
sběhlý, údajně těžko pronikne do myšlení/fungování skutečného 
šílence. Jedním z příznaků předstírání je tzv. syndrom přibližných 
odpovědí. To znamená, že na otázku kolik je 5 + 5 odpoví člověk 
„devět a půl“, na dotaz po snídani řekne, že měl „roštěnku s 
chrousty“. Adept šílenství často odpovídá na všechny otázky 
chybně, tedy přehání, současně ale jeho odpovědi dávají rámcově 
smysl, vykazují alespoň pochopení otázky, toho, jaký typ odpovědi 
je očekáván (na dotaz kolik je 5 + 5 neodvětí „roštěná s chrousty“). 
Když adept šílenství dostane tužku, pokusí se jí psát, ale opačným 
konce apod. Řád odpovědí není řádem "regulérního" šílence, který 
by klidně na 95 % otázek odpověděl zcela správně a tužkou psal 
normálně. Někdy je pak šílenství pro větší efekt doplněné nějakou 
populární rekvizitou, třeba slintáním, obracením očí v sloup apod. 
To také u odborníků nebudí důvěru v upřímnost choroby. Popsané 
chování může mít smysl třeba u souzených, může i skutečně 
provázet schizofrenii. Často se jím však vyznačují i lidé, kterým nic 
podobného nehrozí; příčiny toho nejsou jasné a někteří psychiatři 
se domnívají, že i předstírané šílenství je duševní poruchou. 
Jedním z možných vysvětlení je, že se lidé s Ganserovým 
syndromem prostě chtějí nějak pobavit, vzbudit zájem svého okolí, 
hrají si, eventuálně prostě testují, „co to udělá“. Snad tento článek 
přispěje k tomu, abychom Ganserův syndrom dokázali v případě 
této potřeby předvádět alespoň trochu profesionálně a vyhli se 
nejhorším chybám :-).  

Zdroj: Robert M. Youngston: O šílenství, podivínství a genialitě, 
Portál, Praha 2000 

 

 

 
BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 21:12] 

SRNKA [20.9.06 - 21:03] viz [20:58] :-)  

 

JACQUESCLOUSEAU [20.9.06 - 21:06] Správný postřeh! Pohybuje se v kruzích :-) 

 

 



BEFELEMEPESEVEZE [20.9.06 - 20:58] 
Tak jsem tady opět před hranicí všedních dnů a s potěšením shledávám, že místní patafyzici beze zbytku 

využili čas, který jsem mohl trávit podstatně příjemněji než nekončícím poukazováním na jejich 

pseudovědeckost.  

 

Takže teorie a věci s tím související:  

I s patafyziky se určitě lze shodnout na alespoň některých formálních znacích/požadavcích práce, která 

se může nazývat teorií. Docela slušně je to popsáno v heslech "vědecká metoda" a "teorie" na Wikipedii 

(mám ovšem na mysli anglickou verzi, na českou jsem se nedíval).  

 

Mezi těmito znaky, pokud si dobře vzpomínám, uvedeno spíše nebude posouzení ostatními vědci a já 

přesto tvrdím, že je to nepominutelná věc. Dokonce tak samozřejmá, že právě jen pseudovědec a 

patafyzik může s arogancí, která k takovému jedinci neodmyslitelně náleží, tvrdit, že má "teorii" i 

přesto, že nikdo nic takového neviděl, není na tom nic k polemice a nejde taková "teorie" ani vyvrátit, 

na což si Srnka jmenovitě dává velký pozor. Domnívá se, že tímto primitivním trikem může lhát o své 

neexistující teorii donekonečna. Inu lhát může. Jen mu to nikdo s mozkem v hlavě nemůže baštit. Ale 

vraťmě se k oněm formálním znakům, jako např. logická soudržnost vývodů, korektní matematické 

vztahy (teze, že může existuje nějaká nová teorie v rámci teoretické/částicové fyziky, kosmologie apod., 

která nebude obsahovat nějaké vztahy, je samozřejmě absurdní blábol, netřeba doufám rozebírat proč) a 

ač lze o množině těchto znaků diskutovat a je to množina, která se v čase vyvíjí, jedno zůstává nesporné. 

Jen velmi nevzdělaný člověk se může domnívat, že k posouzení zda tyto formální znaky teorie naplnil, 

je jednak povolán jen autor sám a dále, že snad jedny oči a hlava na to stačí. Nikdy, v žádném případě. 

Člověk není neomylný, vzdělaný člověk si to na rozdíl od patafyzika uvědomuje velmi dobře a právě 

proto je posouzení, dokonce několikaúrovňové (kolegové, peer review, vědecká veřeknost), 

samozřejmou a - zdůrazňují - zcela nezbytnou součástí procesu, ze kterého až na konci se případně z 

práce stává teorie. Jen nafoukaný trubkin, který nikdy nic nepublikoval, zato o "publikování" v několika 

případěch prokazatelně lhal, bude svoji neexistující práci nazývat teorií od okamžiku, kdy mu pro 

nedostatečné znalosti zdánlivě něco vychází a to i před tím, než se na to podívá někdo další a ukáže mu, 

kde všude tam má chyby. Na každém je, přijde-li mu to více k pláči nebo k smíchu. Ať tak či onak, s 

vědou tohle nemá a jak ukázáno ani nemůže mít naprosto nic společného, je to pseudověda a ta se 

bohužel do historie poznání nijak zapsat nemůže. O Navrátilovi není nutno se zmiňovat vůbec, to je 

blázen na plný úvazek, toho nikdo nikdy a nikde nebude brát vážně, horší to má Srnka. Čeká ho 

doživotní souboj s nepřítelem, kterého si vytváří udatně jen on sám - tedy údajným dogmatismem 

"oficiální" (už ten termín je k popukání) vědy, přílišným skepticismem (ve skutečnosti ho nikdy není 

dost a překonává se jen [pak ovšem snadno] argumenty, obrázky nestačí) a to vše bude navěky 

zapomenuto dnem, kdy naposledy napostuje nový a báječný obrázek vyjadřující jeho další patafyziální 

blábol. To Pepík bude mít v archivu aspoň tu lékařskou dokumentaci. Srnka bohužel ani to ne. Pepík 

zahodil 25 let, kolik jich zahodí on? Sejdou se v Bohnicích? Budeme uzavírat sázky? 

 


