BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 18:47]
Tluchuba: Ano. Sam jsi prohlasil svy blaboly za nevedecky tak prece necekas nic jinyho, ne? Masiblu
po masiblovsky, nicemu jinemu stejne nerozumi :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 16:27]
Tluchuba: Pochopitelne HDV %-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 15:56]
Tluchuba: To jsou hrozny blaboly. Proc to nepises k Hawkingovi? Nepatri to ani tam, ale sem jeste min.
Zbavis se trotla Mekka a H. te nijak necenzuruje na rozdil od tvy "svobodny" patafyz. audiry :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 15:13]
Tluchuba: Ignorujes "jak ti bylo ukazano". Min. jednou i rigorozne. Slibil jsi to vyvratit, ale jako
obvykle jsi lhal 8-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 14:59]
Tluchuba: Tvy blabolivy posty jsem prelitnul jen jednim okem, takze si vyberu jen jednu vec. Tvuj
slavny obrazek s lodickou vubec nevysvetluje to, co s nim vysvetlujes a bylo ti to ukazano uz nekolikrat.
Porad ses tu latku SS jeste nedoucil. Jak je to mozny? :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 14:55]
Mekk: Jste jen tupy, nevzdelany a hulvatsky, paranoidni estebak. Mlcte, stydte se, odpojte internet a
vratte se ihned zase do Bohnic. Tech par dni, kdy jste se konecne lecil, bylo prece bezva :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 14:51]
Dekuji tem kolegum, kteri zatimco jsem vyspaval, ukazovali Tluchubovy nesmysly a uvadeli je na
pravou miru :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 02:20]
Tluchuba: No konecne! Ano, velikost rychlosti svetla ve vakuu je konstanta. Zadna konstantni rychlost
svetla v TR tak jak to zmatene popisujes neni. V TR najdes neco hodne podobneho s odkazem na "c",
ale jde ne o konstantnost ale o shodnost pro ruzne pozorovatele (silne zjednoduseno pro prumyslovaka,
ok?). Ty se v tom porad a neustale pletes a kritizujes pak uplne neco jinyho masible. Aspon terminy by
ses mel naucit i pro vyjadreni tvych neznalosti. To je zoufalstvi s tebou :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.7.07 - 00:00]
Sejpa: Jsem optimista, Tluchubovi moznost vyvoje jeste prisuzuji. Jen kdyby nebyl tak linej se ucit :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 23:49]
Sejpa: Ale ty dobre vis proc Tluchubu s tou konst. rychlosti svetla tejram a cemu na tom nerozumi :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 23:02]
Egon: Pokud je pro tebe popularizaci vedy nevzdelane blaboleni a lhani tak te Tluchuba zasobuje dobre.
No a ostatni vedi kde najdou vedecke informace. Kazdy si muze vybrat %-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 22:42]
Tluchubo, ty kdyz blabolis o operacnich systemech tak se ti smejou vsichni admini, kdyz o
programovani, tak vsichni studenti pocitacovych ved a kdyz o fyzice, tak vsichni fyzici. Ja bych chodil
kanalama :-)

BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 22:39]
Srnka: Rozpor sis dosadil sam masible. Delam si legraci z tvyho pojmu konst. rychlosti svetla protoze to
samo o sobe zadna konstanta neni a fyzika nic takovyho netrdi. Ukazuju ti na Maxwellov, ze vel.
rychlosti svetla v prostredi je zav. na konst. vlastnostech toho prostredi v nepr. jinych poli. Mas vazne
potize s chapanim textu. Kritizujes TR za problem, ktery je jen problem tvyho nechapani, vyhlasene
neznalosti a neuceni se. Bmw, nemas zadnou teorii, ale jen snusku blabolu. Zeptej se libovolnyho fyzika
a potvrdili ti to zatim vsichni do jednoho bez vyjimky. Takze samozrejme jsou vsichni mimo jenom ty
jsi letadlo :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 21:01]
Srnka: Voe, nemuzes mi mlatit o hlavu to, cim te pres ni mlatim ja :-) Zacni znova. Ty blabolis o
"problemu" konst. rychlosti svetla. Mne tim rozesmivas - uz je ti jasne, kdo ma jakou roli? Prestanes se
nekdy ztrapnovat? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 20:34]
Srnka: Uz se konecne aspon douc, co o rychlosti svetla vedel uz Maxwell, ani podle jeho rovnic to neni
konstanta. Timhle blabolem ze sebe delas saska uz leta. V TR by ses docetl docela neco jineho nez tady
blabolis. Uz jsi ji nekdy zkusil nastudovat? Zcela jiste ne, kdyz porad dokola predvadis, ze nevis o cem
mluvis masible %-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 20:29]
Srnka: Tvoje nevedecka teorie, ktera je navic smesna, nepatri do auditka o oboru vedecke discipliny.
Copa, snad jsi nedostal ban uz i na Physorgu? :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 20:26]
Srnka: Hehe, vidim, ze sis pripravil na sezonu novou taktiku. Tesim se, bude spousta legrace. Porad
nechapes jednu vec. Ja nejsem tvuj problem. Tvuj problem jsou neznalost, lez, demagogie a naivni vira,
ze ti tohle vse muze projit. No je mi lito, nepujde to. Empiricky overeno :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 19:49]
Srnka: Nevedecka teorie fyzikalniho nevzdelance, naivne se pokousejici nevecky vyvracet vedeckou TR
(principialne iracionalni snazeni masibla). No jestli se sam vidis konecne takhle realne, tak ti lze jen
gratulovat. Bmw: Stale plati tvy hlasky o tom, ze jsi polyhistor a TR rozumis lepe nez Einstein sam? %BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 19:35]
Srnka: Vedecka teorie je v prirodnich vedach jasne definovany pojem. Existencni vyrok o takove teorii
se da dolozit odkazem na publikovanou praci. Ty sis dokazal zatim jen vymyslet, ze ti neco takoveho
ma vyjit v EJP, ale lez to byla uz v tom okamziku, nebylo to nikdy na seznamu prijatych praci a

pravdepodobne jsi jim nikdy ani zadnou praci nepredlozil, protoze za ta leta bys jiste jiz s takovou praci
uspel publikacne jinde. Takze jsi pouhy lhar. Navic tvoje pavedecke blaboly te ve stovkach pripadu
usvedcili z neuveritelnych neznalosti fyziky. To ti ovsem nebrani sam sebe oznacovat za polyhistora
(sic!). Proste masibl jako vysitej a zdroj zabavy pro fyziky :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 18:02]
Kismet: Srnka zadnou teorii nema. Ani nikdo jiny dosud nepublikoval zadnou teorii eteru, ktera by
nebyla jiz vyvracena. Zlobit se na ta fakta muze kdo chce jak chce, ale veda se dela jinak :-)
BEFELEMEPESEVEZE [28.7.07 - 14:19]
Srnka: Ty jsi s tim eterem fakt nemocnej a hlavne nesmirne trapnej. Doufal jsem, ze kdyz se odsud
konecne nejakym zazrakem stahnul Mekk, ze uz tady nebude pro patafyziku misto. Nepatri to sem.
BEFELEMEPESEVEZE [15.7.07 - 00:09]
Jeste jednou ted uz snad spravne mZ je 5,98*10^24 kg
BEFELEMEPESEVEZE [15.7.07 - 00:03]
Srnka: 10^24
BEFELEMEPESEVEZE [14.7.07 - 00:35]
BEFELEMEPESEVEZE [11.7.07 - 23:45]
Mekku zalozte si na to dehonestacni audit sakra a nespamujte sakra uz tady, nikoho nedojimate. Tahnete
do Bohnic a tam si kricte skrz mrize jak chcete. Zmizte.
BEFELEMEPESEVEZE [11.7.07 - 21:53]
MEKK [11.7.07 - 21:35] Místo čtení vašich barevných doc mazanic vás raději posílám do Bohnic. A
nerušte, všimněte si, jak to bez vás začalo hned zase normálně fungovat. Zmizte spamere.
BEFELEMEPESEVEZE [11.7.07 - 01:02]
Srnka: To uz je bezmala z poloviny korektni post. Nechapu, ale chvalim a gratuluji, at uz je duvodem
cokoli :-) PS: Jestli jsem prehlednul nejaky zavaznejsi blebt, tak ostuda je zcela moje %-)
BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 12:29]
Mekku, lidi si jen krati chvili, nez vas konecne odvezou do Bohnic. S vami, vasi prasofyzikou a
nadavkami se tady o nicem diskutovat neda. Vcera jste sliboval, ze uz sem nebudete chodit. Oznacil
jsem to za lez a bohuzel jsem mel pravdu. Zmizte estebaku tupy.

BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 10:51]
Sejpa: Jeho CO? To je jako zkoumat kridla ryby :-)
BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 10:24]
Mekku a jak kdyz neznate muj gesicht? Vite esli sem muz ci zena? Vypatrat muzete leda adresu do
Bohnic. Zmizte.
BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 09:19]
Mekku, ja jsem ale na parniku byl. Pil jsem jen koravku a celej vecer jsem tam busil pres mobil na
Mageo, podle toho me slo poznat :-) A ted padejte do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 03:12]
Mekku s tim Hitlerem, to je projev vasi paranoi a musite se nutne lecit v Bohnicich. Vse ostatni, co

pisete, jsou uz jen lzi a hlouposti a kdybyste nebyl hulvatsky estebak, tak by o nic neslo.
BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 15:24]
Hmm, ten link mate uplne stejne spatne i podruhe. Bohnice.
BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 15:22]
Mekku, naplnil jste predpoved behem 30 minut. Ano, vadite vsem, kteri vas znaji. Jestli jste to pochopil,
ze mluvim i o tech, co nemeli tu "cest", tak to jen dokazuje vasi tupost. Musite do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 14:28]
Mekku, neverim vam. Zatim jste lhal vzdy a ve vsem. Ve vasem patafyz. auditku budete si nepokecate a
za chvili budete zase nadavat tady. Musite do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 12:41]
Mekku, ja vim, ze tomu verite a ze vam neva, ze jste v tom jedinej na svete. To nevadi. Vadi vsem, ze
jeste nejste v klecovem luzku v Bohnicich. Ale dockame se, o tom zadna.

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 11:38]
Mekku, zadate tedy RAINMANa, aby vam dal ban? Tleskam. A pak hned do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 11:14]
Mekku, vy tupce, to si fakt delate stovky kopii toho jednoho a sameho gifu? Jste jeste vetsi masibl nez
jsem doufal :-) Musite do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 10:22]
Sejpa: Chce si nabehnout a uspeje :-)

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 01:31]
Mekku, jste jen a jen tupy, nevzdelany, humusacky estebak a prolhany silenec, ktereho je nezbytne
nutne dostat k doktorovi. Ten uz vas z Bohnic nikdy nepusti.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 13:47]
Mekku, ne o koze a o voze, ale AIM qveci a vy o nicem. Jdete do Bohnic paranoidni estebaku.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 12:50]
Mekku, vy hlupce, proti pseudovede nejde vedecky argumentovat. Ty dva obory se nikde neprotinaji. A
hlupakovi jsou vedecke informace k nicemu. Viz vy a TR a Doppler napr. Jdete do Bohnic estebaku.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 12:19]
Mekk, u vas je blbecek kdo cti experiment a chytrej jste vy, kterymu vychazi rozpor s experimentem.
Tedy jste blazen. Postaram se vam o Bohnice.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 10:24]
Mekku to je blbost, Doppler vubec neni v rozporu s TR, to jen vy TR naprosto nechapete. Kdyby podle
TR Doppler nebyl, tak je naopak TR hned vyvracena, protoze by v ni neplatil ZZE. Ale to je marny vam
rikat, tohle uz jste totiz slysel a evidentne jste to stejne nedokazal pochopit. Nevadi vam, ze to pootaceni

soustav dle vasi prasofyziky je ve sporu s pozorovanim? Jste blazen a musite do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 06:10]
Bluesmane, tys byl vzdycky v pohode. V klidku vis, ze nevis vse (plati o kazdym), ale nenadavas
nikomu za to, kdyz te upozorni na chybu. Pak neni duvod nadavat ani tobe, je to tak jednoduche, ze jen
silenec tohle nechape - proto musi Mekk do Bohnic. S tim nic nenadelam, taky jsem se mu kdysi snazil
nejak prospet, neco mu vysvetlit. Jeho vdek je udani na policii, nadavani a hulvatske reci o matkach.
Nelze s nim mit tedy zadne slitovani a do blazince proste musi. Je nebezpecny.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 04:38]
Bluesmane, proboha vzbud se, to je jen osklivy sen :-) BTW: Anezka - soustrast, je mi lito ;-(

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 02:56]
Mekku jste absolutni tupec, vztazne soustavy jste taky nikdy nepochopil, stejne jako rozmery velicin,
pocty a vsechno. Rel. efeky pozorujeme denne nejen v urychlovacich, ale na tyhle efekty jezdi treba
metro, tramvaj, ... Tahnete do Bohnic estebaku.

BEFELEMEPESEVEZE [30.6.07 - 11:33]
Mekk, je smesne, kdyz jinym lzive prisuzujete atributy o kterych uplne kazdy vi, ze naopak plati o vas.
Jste tupec a z fyziky jste zatim nepochopil ani malou nasobilku, cela republika z vas ma srandu. Opet
jste se vyhnul navsteve psychiatra, budou vas muset zadrzet. Zmizte.

BEFELEMEPESEVEZE [30.6.07 - 02:19]
Mekku slabe, malo jste se snazil. Musite zitra pridat :-) Jdete do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 19:27]
Dejte si namahu a vytvorte si pranyr neznameho a neidentifikovaneho cloveka, ktery se vam muze smat
v samosce i na ulici aniz budete kdy vedet, ze je to on. Ostatne to bude dobra priloha vaseho
chorobopisu v Bohnicich :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 18:27]
Mekku, Bohnice volaji :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 18:27]
Mekku, Bohnice volaji :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 17:22]
Mekku vy uz to sectene mate :-) Vy neumite pocty ZS, neumite fyziku, neumite me urazit, neumite me
ani rozlobit. Vzdyt ja vas mam rad, ja vam dokonce i rad prijdu na pohreb, pro vas si ten cas udelam :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:59]
Mekku a jak to sakra delam, ze me za spammera nikdo nebere a nedostavam za to nikde banany a vy jo?
%-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:56]
Mekku, ja nebyl agent STB. Ja jsem STB jenom sefoval, takze lustraci mam OK :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:53]
Mekku, tady bude zase fyzika a astrof. jako driv az budete hnit v Bohnicich. Fakta: Podil lidi, ktere
zajima vase prasofyzika a nadavky je 0%. Podil lidi, kteri vas tady uz nikdy nechteji videt je 100%.
Mira vasi viny za obtezovani vsech ostatnich je tedy 100%. Tahnete do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:48]
Btw: Nikoho neuražímm, dokonce ani vas Mekku ne. Pravda urazi jenom primitivni estebaky :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:45]
Edemski: Pro kazdou jeho jednotlivou osobnost jeden nick prece :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 16:43]
Mekku zase vam to nevyslo, pozdrav mate u Howkinga. Je to jinak. Na rozdil od vas nejsem spammer a
kdyz nemam nic zajimaveho co napsat, zcela mi staci si neco zajimaveho precist. Jaky bude vas dalsi
pokus pri kterem se opet dokonale ztrapnite? Zdravi vas taky Adolf :-) A sup do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 14:50]
Mekku Mekku, me neurazite, ale sobe delate strasnou ostudu jak z vas tryska tak primitivni zast a touha
ublizovat. To musi byt hrozna bezmoc, kdyz to na me nefunguje, co? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 14:33]
Mekku tak co? Uz na vas ten Hitler zamrkal a zablikal? %-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 14:32]
Mekku, zase jen lzete a zesmesnujete se. Jinde se bez vas bavim(e) v pohode. Problem je jen vase
frustrace z toho, ze nemuzete umlcet ty, kteri po pravde nazvou vasi HDV prasofyzikou a vas stejne po
pravu tupym, nevzdelanym a paranoidnim estebakem, ktery potrebuje ihned do Bohnic. Proto vam
nezbyva nez to humusacke nadavani. Jste odpad lidstva a pricina zhnuseni vsech slusnych lidi.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 13:36]
Mekku, protoze ten post od vas zadnou vedu neobsahuje, jen prasofyziku od tupeho a primitivniho
estebaka a nikoho to nezajima, jen to sem vubec nepatri a jste nechutny, ze s tim tady porad otravujete a
svou pritomnosti znemoznujete ostatnim se normalne bavit. Vsimnul jste si jaka je bez vas ve fyzice u
Howkinga dokonala pohoda? Vy jste pricinou vseho zleho v auditkach, vy jste Hitler a musite do
Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 12:50]
AIM: Presne tak. Ted posilam Mekkovi novou verzi, kde Dolfimu jeste navic cervene blikaj kukadla :-)
BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 12:08]
Mekku, jste nesmirne drzy lhar, ale stejne nesmirny hlupak. K tomu jeste hnusny udavac. Mate pravo
jen mlcet a tahnout do Bohnic. Jak si muzete myslet, ze vam tady vubec nekdo cokoli veri? Jste silenec

mimo realitu.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 10:11]
Pro vedu je ztraceny auditko, do kteryho smi blit tupy, nevzdelany a paranoidni estebak, co udava
Mageo za banner. Stydte se, mlcte a tahnete do Bohnic. Nebo do hrobu. Oboji prospeje vede stejne
dobre.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 23:15]
Hampejs: Sluzba rozumu :-) Neplacena ale hodnotna. Mekka je nutne dostat k psychiatrovi, ten uz ty
Bohnice zaridi.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 22:32]
Mekku, v kolik budete mit v Bohnicich vecerku?

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 20:58]
Mekku, jaky to je, kdyz vama vsichni opovrhujou? V Bohnicich vam bude lepe.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 20:48]
Mekk: Kecy, lzi a hovadiny. Vase odporne chovani nelze nicim ospravedlnit, jen dokazuje, ze jste zruda
a patrite do Bohnic. Rikaji vam to vsude kde se objevite. Tak sup, Bohnice cekaji.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 20:38]
Mekku: 2 roky na Mageu a jeste nikdy tady s vama nikdo a v nicem nesouhlasil. Neni vam to napadne?
Mne ano, znamena to, ze pujdete do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 19:55]
Mekku, vy si z fyziky delate akorat srandu, protoze neumite ani pocty. Trpite bludem, ze necemu
rozumite a ze s vami nekdo souhlasi. Vsichni vas ale pravem povazuji za hulvatskeho, estebackeho
hnupa. Patrite do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 19:35]
JULCA: Jj, nadherne dokazujete, ze jste hloupy, nevzdelany estebak a neleceny silenec. Dekuji, ze
ostatnim setrite praci :-) A ted hezky sup do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 18:44]
JULCA: Hezky jste se nazval :-)
BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 18:38]
JULCA: Mekku, to ani netreba uvadet, ze nemate co dodat. To totiz nemate nikdy a k nicemu. Inu jste
prece silenec. Sup sup, cekaji vas Bohnice :-)

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 17:44]
Jenom silenec muze priznat, ze neumi ani pocty a pritom blabolit o fyzice. Mekku, musite se lecit. V

Bohnicich.

BEFELEMEPESEVEZE [27.6.07 - 17:42]
Hehe, vse pri starem. Hloupy a nevzdelany estebak Mekk zase vsem nadava misto aby sel konecne do
Bohnic :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 22:54]
AIM [20.6.07 - 22:46] Aneb jaký je rozdíl mezi fyzikem a estébákem :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 22:36]
MEKK [20.6.07 - 22:30] Jé, dostal jsem nápad. Budu hodně psát a vám doma zahltím hard disk :-))))
Táhněte do Bohnic hloupý a primitivní estébáku.

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 22:20]
MEKK [20.6.07 - 22:16] Vám se o mně musí zdát :-) A padejte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 22:07]
MEKK [20.6.07 - 22:04] Děkuji vám. Takhle dokonalého idiota z vás nikdo nedokáže udělat - to umíte
jen vy sám :-))))))))))))))))))) A teď šup do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 21:51]
MEKK [20.6.07 - 21:46] Vám zbývá jediné - jít do Bohnic :-)

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 21:40]
MEKK [20.6.07 - 19:58] No jo, Howking mi dá ban (leda bych se choval jako vy) a vám naroste druhá
hlava. To už jsme probírali včera. Jděte do Bohnic hlupče.

BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 21:39]
MEKK [20.6.07 - 19:52] Vy jste asi nový tiskový mluvčí Howkinga, co? Ale on nepotřebuje, aby za něj
někdo lhal jako vy. On je normální - na rozdíl od vás. Všechno na jeho auditko k vám jsem smazal sám,
protože už tam vaše hnusné kydy nejsou, tak tam reakce na ně nejsou k ničemu. Nemáte tam nárok být
ani v reakcích na vás (psal jsem vám to už včera, ale vy si stejně nic nezapamtujete). Táhněte do Bohnic
nebo se zatstřelte mě je to jedno. Hlavně už neotravujte estébáku choromyslný.
BEFELEMEPESEVEZE [20.6.07 - 00:01]
MEKK [19.6.07 - 23:34] Možná, že vám naroste druhá hlava - možný je prostě všechno. Ale jisté je, že
patříte do Bohnic a že tam skončíte :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 22:02]
Mekku, omluvte mě, už jste mě dnes (tady) pobavil dost, jdu si povídat s lidmi - to u vás nehrozí jinam. Budete si muset vystačit sám - jděte třeba do Bohnic :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 21:59]
MEKK [19.6.07 - 21:35] Číst fakt neumíte. Vaše prasofyzika do oboru astronomie rozhodně nepatří (do

fyziky taky ne :-) Jděte do Bohnic.
MEKK [19.6.07 - 21:37] Ale jistě :-) O tom, co bude po tom, až po tom :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 20:58]
MEKK [19.6.07 - 20:54] Omluvte se všem čtenářům (slušní jsou zde kromě vás všichni, takže to píšete
nadbytečně) raději za to, že kam vstoupíte, tak jakoukoli debatu o fyzice znemožníte a zničíte.
Mimochodem, přečtěte si nahoře název auditka. Já vím, že marně, spamujete vždy OT, vám na tom
nesejde. Vraťte se co nejrychleji do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 20:35]
MEKK [19.6.07 - 20:23] Důkazy? Ale houby. Já mám důkaz, že jste Marťan a máte 23 končetin, takže
jsem vyhrál, co? :-) Jděte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 20:02]
MEKK [19.6.07 - 19:28] Ve vašem chorém mozku si dávám facky sám? :-) Slušně jsem se choval
vždycky. Dokonce i vůči vám, který si to nezasloužíte. Jděte do Bohnic - i tohle je slušné :-)
MEKK [19.6.07 - 19:35] RAINMAN klidně může zarazit přístup komu chce - nejsem žádná výjimka.
Ale debata slušných lidí není nikde možná s hulvátem - kterým jste vy. Jděte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 19:24]
MEKK [19.6.07 - 19:12] Mekku, to co je u vás pochvala u normálních lidí vyvolává nauseu :-)
MEKK [19.6.07 - 19:20] Marně lžete, mažou se sami, ochotně a s radostí. Když tam nejsou vaše posty,
nejsou potřeba ani reakce na ně a touto čistkou se z toho stává opět audit o fyzice. Vy tam prostě, ani v
reakci na vás, nemáte co pohledávat. Škoda, že RAINMANovi asi nevadí, že jste zničil audit i jemu.
Poprosím ho o uvážení té věci :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 19:05]
MEKK [19.6.07 - 18:39] Jj, teď máte fázi nenávisti k HK, když vám típnul přístup, že? Naprosto stejné
jako VH/Aldebaran. Alespoň v něčem jednáte vypočitatelně :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 18:40]
Srnka: Proc mam lhat, ze lzu? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 18:16]
MEKK [19.6.07 - 18:03] Kdyby vaše lež nebyla tak primitvně lživá, musel bych se zasmát. Ta pravidla
jsou přesně PROTI vám. Jděte do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 18:14]
SRNKA [19.6.07 - 16:55] Neplatný pokus :-) Já s tím problém nemám, že neumíš přiznat běžnou chybu.
Ty ano, protože jsi nikoho nepřesvědčil ani o své další nepravdě, kterou vysvětluješ tu první :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 16:55]
SRNKA [19.6.07 - 15:16] Ale ten tvůj (mnou za "špatně" označený) výrok je zcela nesprávný. Má totiž

pravdivostní hodnotu = nepravda. Důkaz sporem si laskavě proveď za domácí úkol (je tak triviální, že
bez ironie věřím, že to dokážeš :-)

BEFELEMEPESEVEZE [19.6.07 - 01:46]
SRNKA [19.6.07 - 01:31] Což je zcela správně. Jenže milý demagogu, debata byla o jiné větě: Slunce je
v nejvyšším bodě analemy v létě a v nejnižším bodě je v zimě a ta už je naopak zcela nesprávně. Můžeš
mlžit, můžeš třeba lhát, ale nic na tom prostém faktu nemůžeš změnit.

BEFELEMEPESEVEZE [18.6.07 - 21:47]
NOFACE [18.6.07 - 21:27] Správně jsi postrčil - napovědět nepomáhalo :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.6.07 - 20:50]
SRNKA [18.6.07 - 20:16] Z toho plyne, že neumíš číst [18.6.07 - 00:54] nebo jsi daltonista :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.6.07 - 17:54]
SRNKA [18.6.07 - 17:13] V pořádku, tak jsme se to učili, zatím ti to jde výborně i když na opravu tý
chyby to zatím nestačí. Takže teď přijde to nejtěžší - ještě hezky zopakuj tohle :-)

Situace
na severní polokouli

Situace na jižní
polokouli

BEFELEMEPESEVEZE [18.6.07 - 16:51]
SRNKA [18.6.07 - 15:58] Není to správně. Je mi líto. No nic, dostal jsi právě šanci se opravit. Ale
pochybuju, že ji využiješ a bude tě muset opravit někdo jiný, podobně jako chybějící záporně nenabité
antineutrino jsi taky nevysvětlil. Vlastně žádnou svoji chybu jsi nikdy nijak nevysvětlil - místo toho buď
změníš téma nebo (výjimečně) mlčíš, obvykle spíš mlžíš a ze všeho nejraději vynadáš tomu, kdo tě při
těch chybách nachytá nebo se jej pokusíš aspoň nějak urazit apod. (sorry, u mě ti to nějak nejde, málo se
snažíš a při tom každý máme své slabé místo, že? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.6.07 - 00:54]
SRNKA [18.6.07 - 00:14]
Analemma je křivka, kterou vytvoří Slunce v průběhu roku obíháním Země kolem Slunce v
kombinaci se sklonem rotační osy Země. Slunce je v nejvyšším bodě analemy v létě a v
nejnižším bodě je v zimě. ...
Špatně. 0 bodů. Zkus někdy něco pořádně prosím, aspoň občas nebo aspoň jednou. Na mě se vybodni,
ale už kvůli ostatním... Díky :-)
Velmi prodrobně např. zde

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 21:23]
MEKK [16.6.07 - 21:17] Skvělé. Úvod vaší citace mé myšlenky tuto beze zbytku potvrzuje :-) Táhněte
do Bohnic. Nebo do pekla nebo do hrobu - to je jedno, vyjde to na stejno - bude tady konečně klid :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 19:50]
MEKK [16.6.07 - 19:34] Jako každý správný crackpot jinou možnost než útočit na osoby nemáte.
Fyzikovi stačí znát obor, aby mohl vaši prasofyziku hodit do koše bez ohledu na vás, což ovšem u vás
nehrozí ani omylem :-) Musíte se vrátit do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 18:58]
SRNKA [16.6.07 - 18:47] Máš guláš v gramatice, nejdou ti osoby :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 17:42]
SRNKA [16.6.07 - 17:27] Máš zajímavý způsob uvažování a zvláštní zálibu každý svůj omyl
rozmazávat více než jednou. Musím tě pochválit, že ač nechceš, sloužíš dobré věci :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 17:23]
SRNKA [16.6.07 - 17:19] Na rozdíl od Mekka s tebou lze ještě občas mít i soucit. Překvapils :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.6.07 - 17:10]
MEKK [16.6.07 - 17:00] Nepokoušejte se takhle urazit akademickou obec a půdu. Nikdo nikdy
nepřipustí aby primitivní, nevzdělaný, estébácký udavač, hulvátsky paranoidní hlupák přednášel na
kdekoli na VŠ, sociální zařízení v to počítaje. Upozorňuji, že zdaleka nejsem jediný, kdo by vám v tom
(hypoteticky, reálně se vaše "přednáška" nikdy konat nemůže) zabránil klidně i fyzicky. Nikdy, opakuji
a zdůrazňuji vy osobně, nikdy nemáte právo dotknout se akademické půdy. Ani kdyby to byla soukromá
škola a patřila vám. Tak neskutečná urážka vzdělanosti by to byla, že opravdu ani tehdy vás tam nikdo
nepustí protože pokud by to někdo připustil, škola zkrachuje - nikdo by už ji nemohl považovat za
centrum vzdělání.

BEFELEMEPESEVEZE [15.6.07 - 20:22]
AIM [15.6.07 - 20:16] A jak rád by :-)

BEFELEMEPESEVEZE [15.6.07 - 15:11]
MEKK [15.6.07 - 14:50] ...naprosto nevíte o čem je řeč, a naproto nevíte co se tu matematicky
odehrává a naprosto je vidět, že neumíte matematiku !
Pokud byste toto napsal o sobě, musel bych vám upřímně a s potěšením zatleskat. Protože právě toto ale
platí beze zbytku o vás, leč právě z tohoto vašeho nedostatku obviňujete lživě jiné, shledávám
nesporným fakt, že jste blázen a musíte se vrátit do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [14.6.07 - 20:50]
AIM [14.6.07 - 20:45] To je skoro Cargo effect tohleto. Vezme nějakou real rovnici připíše k ní
rovnítko a libovolný výraz, kterým z toho udělá neplatnost. Soudě dle chaosu ty členy musí tahat z
kobouku.

BEFELEMEPESEVEZE [14.6.07 - 18:34]
MEKK [14.6.07 - 18:12] Nevím, co je podle vašeho chorého mazku "smradlavé blití", ale pro normální
lidi je to výhradně to, co zde předvádíte vy. Jste blázen a musíte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [14.6.07 - 16:42]
MEKK [14.6.07 - 14:32] Pište si tu vaši pseudomatematickou prasofyziku do chlíva, sem to nepatří. A
nikam jinam, než výše uvedeno, také ne :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 23:44]
BELZEBUB [13.6.07 - 23:28] Správně, leč marně píšeš :-) Navíc budou tvé námitky označeny za

nevědecké kydy se závěrečným "vítězným" hýkáním o tom, že mu nikdy nikdo nedal proti HDV žádný
argument, který by ji vyvracel. No, v tom má do jisté míry vlastně pravdu - ono totiž není co vyvracet a i
kdyby bylo, tak v jeho případě není jak, protože žádnému erudovanému argumentu fundovaného autora
nerozumí a při svém rozsahu znalostí ani rozumět nemůže. Pokud tedy debata není zrovna o trojčlence,
ale ani tam bych si nebyl zcela jistý :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 22:04]
MEKK [13.6.07 - 21:48] Pakliže považujete svěrací kazajku a 20mg Plegomasinu IM za medali - tak
prosím :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 22:00]
MEKK [13.6.07 - 21:44] Ano, to je jediná matematika, které jste prokazatelně schopen. Takhle byste o
své matce psát neměl.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 21:11]
MEKK [13.6.07 - 21:09] Ale nelže. Má pravdu. To co píšete skutečně vůbec není matematika, pokud
pro vás "0 = 1" matematikou není.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 21:09]
MEKK [13.6.07 - 21:03] I nepovídejte. Kromě nadávání je podvod jediná vaše zbývající "vědecká"
metoda.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 21:08]
MEKK [13.6.07 - 20:56] Dokázal byste napsat jednu jedinou větu o tenzorech, která by byla v souladu
se skutečností? Já si to nemyslím. Podle mě vůbec netušíte, co to je. A že prej máte stavárnu. Holý
nesmysl, kdo má stavárnu, ten musí mít tenzory v malíčku, protože v konstrukci jakékoli stavby se bez
nich nejde obejít. Vyloučeno.
MEKK [13.6.07 - 21:05] I lidská zrůda může klesat stále níž. Podivuhodné, leč stále stejně nechutné.
Rochátko :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 20:41]
MEKK [13.6.07 - 20:28] I když jste blázen, tak pravdu nemáte. Pravda je jen to, že patříte do Bohnic a
že pokud nestihnete náhodně nějaký jiný odchod z tohoto světa, tak tam spolehlivě skončíte. Ostatně ne
z mé vůle :-)
BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 20:25]
MEKK [13.6.07 - 20:22] Ona i ta vaše (pato)psychická autostimulace je svého druhu masturbací. No
což, vaše věc, to nikoho nezajímá - jen kdyby jste u toho neexhiboval :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 20:16]
MEKK [13.6.07 - 20:12] No však. Co prohlásil AIM je prostě pravda. Pro vás je pravda "smradlavé
blití"??? Kde berete právo lidem za pravdu tak hnusně nadávat? To dělají jenom blázni (a potenciální
diktátoři). Proto patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 19:25]
MEKK [13.6.07 - 19:21] Jen si zase ušijte z ostudy kabát. Ano je to tak jak píše AIM a vlastně je dobře,
když tuto jeho správnou myšlenku budete šířit. Kopete si tím nikoli hrob, ale celu v Bohnicích.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 16:54]
SVEJK [13.6.07 - 16:43] Lež, lež, lež. Naprostá lež od začátku do konce. Proč si myslíte, že by někdo ty
vaše hrozné lži mohl považovat za pravdu? Jste blázen a patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 16:53]
MEKK [13.6.07 - 16:38] To je zrůdný myšlenkový systém. Vy totiž posuzujete "1 = 0 je blbost" jako
těžké ponižování a důvod pro mučení a zavraždění autora takového výroku. Jděte do Bohnic paranoiku.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 13:15]
AIM [13.6.07 - 13:10] Nemýlíš. Jen už začínáš chápat, jak to Mekk doopravdy myslí a jaká je jeho
skutečná motivace.

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 13:06]
AIM [13.6.07 - 13:03] ... Jsem velmi překvapen tvým agresivním slovníkem..
Já se zase divím, že se divíš :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.6.07 - 13:05]
BELZEBUB [13.6.07 - 12:53] Vypadá to, že jsi velký optimista nebo věříš na zázraky :-)
Malý experiment (nikoli fyzikální): Možná jsem přehlédnul, ale zatím jsem si nevšiml, že by ti Mekk
nadával. Pokud tomu tak je, zkusím odhadnout, kdy tomu tak přestane býti. Můj tip: nejvýše do 48
hodin - pokud s ním v té době budeš komunikovat aspoň řekněme 10x a budeš si i nadále "dovolovat"
mu říkat zcela slušně a věcně pravdu :-)))

BEFELEMEPESEVEZE [12.6.07 - 23:49]
MEKK [12.6.07 - 23:31] To stejně nemůže být váš diplom a vy nemůžete být ing. Navrátil. Žádnej
inženýr není takhle nevzdělanej v počtech obecné školy. Koukejte se ihned představit civilním a
skutečným jménem ať vás může ing. Navrátil žalovat, že mu děláte tak strašnou ostudu! :-)))

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 23:17]
MEKK [11.6.07 - 23:12] Pardon, ale váš slovník mi naštěstí není vlastní. Ve vaší nemoci ani nechápete,
že píšete o sobě, ne o někom jiném. Šup šup Bohnice.
BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 14:27]
MEKK [11.6.07 - 14:18] Nikoli, vás evidují v Bohnicích. A jinak - měl byst vážně nejdřív zkusit
Google než se začnete ostatních vyptávat. Ono to pak vypadá, že to buď neumíte (což jste nedávno
předvedl s Cliffordovým prostorem) nebo že jste línej (pokud se učení týká tak určitě) nebo že si prostě
arogantně děláte z ostatních sluhy (to k vašemu charakteru Stalin+Hilter pasuje dobře). No, shrnuto,
jděte do Bohnic (kam patříte) a neotravujte.

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 13:36]
MEKK [11.6.07 - 13:18] BTW: A co na to ing. Navrátil, že se tady oháníte jeho diplomem? Zeptám se

na ÚOOÚ :-)

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 13:34]
MEKK [11.6.07 - 13:18] No konečně. Teď už jde jen o to, jestli je ten proces reverzibilní :-))))
Jak jste mohl takhle zneuctít stavárnu? Musíte mít organické změny mozku, takhle retardovat není ve
vašem věku fyziologicky normální. Jak může stavař nechápat ani Newtonův gr. zákon a blábolit přitom
o Nobelovce? Jděte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 13:14]
IDD [11.6.07 - 13:09] Hezká sebeanalýza pane :-) A pak že nejste schopen nadhledu - i když
bezděčného :-)

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 12:02]
SRNKA [11.6.07 - 10:15] Tak to máš teda blbý :-)
AIM [11.6.07 - 11:11] Redundantní plurál :-)

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 01:25]
SRNKA [11.6.07 - 01:16] Njn, ta tvoje omezená představivost, zase se ti neuleví. A co třeba zkusit
vysvědčení z první třídy základky? - To snad taky mohlo pomoct :-)

BEFELEMEPESEVEZE [11.6.07 - 00:14]
SRNKA [10.6.07 - 23:53] Jojo, já v nich žiju už několik staletí. Hele na rovinu - že tebou cloumá
přízemní nenávist k vědění je u tebe vcelku přirozené, ale ani proto se nemusíš dělat ještě trapnějším než
ve skutečnosti jseš. Vždyť ta realita v tvém případě zcela postačuje. Zkus si třeba v duchu představit, že
mi trháš diplom a jak nahlas naříkám a snad se ti uleví :-)

BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 23:22]
MEKK [10.6.07 - 23:12] Lžete od začátku do konce. Jděte do Bohnic a tady ani jinde už neotravujte.

BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 13:40]
AIM [10.6.07 - 13:18] Mekk je pokud vím v důchodu, takže by pro něj neměl být zas až tak velký
problém si na studium najít čas. Ostatně kdyby jen zlomek času, který za poslední například rok věnoval
tady na Mageu nadávání ostatním, použil místo toho na naučení se číst odborné texty v angličtině, tak
by už s tím dávno neměl potíže. Není pravda, že se tomu senior nemůže naučit, jen do toho musí dát o
trochu víc práce. Jenže to je přesně to, co Mekk naprosto ignoruje. Za ten rok nepostoupil se znalostmi
matiky a fyziky ani o milimetr a zůstává na úrovni sotva 5. třídy základky. Ve své těžké duševní poruše
si ani nepřipouští, že by něčemu nerozuměl a měl by se snad něco učit. Viz jeho nepochopení rozměrů
fyzikálních veličin, axiomů algebry atd. (a to má prý titul inženýr ???). Není schopen dokonce ani
používat ustálené odborné termíny v jejich běžném smyslu. Proto si musí vymýšlet vlastní názvosloví o
kterém nikdo netuší, co by vlastně mohlo vyjadřovat. Ono se pak lépe mlží, že má nějakou myšlenku ta
jeho prasofyzika. Ale to naštěstí nehrozí. I díky tomu, že se odmítá jakkoli vzdělávat. Doufám, že mají v
Bohnicích bohatou knihovnu, třeba tam začne konečně číst a studovat.

BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 13:14]
MEKK [10.6.07 - 13:03] Který zlomyslník vám nakukal, že se dá dělat jakákoliv věda jen trochu

vážněji bez alespoň dobré znalosti angličtiny (která v odborných textech není příliš náročná v porovnání
s třeba i denním tiskem)? To musel být ale darebák, teda :-) A jinak o slušných lidech nic nepište. Na
vaše kádrování není nikdo zvědavý a kromě toho nemáte při vašich způsobech absolutně žádné morální
právo se o nějaké slušnosti vůbec a jakkoli vyjadřovat.
BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 12:16]
MEKK [10.6.07 - 11:52] Jenom totální idioti neumějí klepnout myší na hotový, připravený odkaz v
[11:16]. Jenom totální idioti, kteří jsou zároveň odpornými hulváty, dokážou za naivně poskytnutou
pomoc ještě nadávat. Měl byste ze sebe zvracet. Protože tak nečiníte a činit zřetelně nejste ani schopen,
jste blázen a patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 11:16]
MEKK [10.6.07 - 11:02] Vy fakt neumíte vůbec nic. Skoro dva tisíce odkazů na primitivní, pro vás ale
zjevně nesestavitelný dotaz "clifford space". Jste naprostý hlupec. Jak si můžete myslet, že tušíte něco o
fyzice? Patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [10.6.07 - 09:54]
MEKK [10.6.07 - 09:16] To se tedy sám sobě musíte hodně nelíbit.
********************************************************.
nezaznamenáno
********************************************************.
BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 15:49]
MEKK [19.11.06 - 15:32] Skvělá myšlenka, chválím převelice. Spojte se se Srnkou a s nikým jiným se
už o fyzice nebavte. Patafyziku máte oba stejnou, na rozdíl od vás ovládá aspoň fyziku ZŠ docela
obstojně, takže se od něj můžete všechno doučit. A v Bohnicích vaše debaty nebude nikdo rušit. Ani já
ne. A slíbil jsem vám každou neděli pomeranče :-)
ARAON [19.11.06 - 15:37] Bohužel. Kamkoliv vstoupí MEKK je po jakékoli zajímavé diskuzi.
Příspěvky toho blázna, stejně jako reakce na ně, nemůžou nikoho zajímat. Až bude konečně v Bohnicích
bude tady zase normální stav. Do té doby to tady bude ničit a ničit, stejně jako na mnoha jiných místech,
nejen na Mageu. Prostě blázen a ještě zlý, odporný a bezcharakterní hulvát. Protože nerozumí fyzice,
aspoň překazí každou debatu lidí, kteří vědí víc než on. Což je každý, kdo dokončil základní školu.

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 12:35]
SRNKA [19.11.06 - 12:27] Ale jo, tomu rozumím. Pro tebe musím bejt zmrd jako hrom. Nemůže se ti
líbit, když o tobě říkám pravdu. Ta pravda se ti sice líbit nemusí, ale neutečeš před ní. Jedinej, kdo může
tuhle nehezkou pravdu o tobě změnit, jseš jenom ty sám. Přestaň lhát (ála práce v EJP,
Nature?/Science?), přestaň blábolit o věcech, kterjm nerozumíš stylem, že tomu naopak nerozumí
všichni ostatní a hlavně se musíš ještě hodně učit, než se dostaneš do stavu, kdy nebudeš trapnej :-)
BTW: Překlepům se nesměju, dělám jich víc než ty, ale nerozlušil jsem "zplantanej". Co to znamená či
mělo znamenat?

BEFELEMEPESEVEZE [19.11.06 - 10:57]
SRNKA [18.11.06 - 22:22] A já jsem ti napsal, že jasně lžeš. Přečti si někdy po sobě, co jsi mu taky
napsal.
A vůbec. Zalez polyhistore, autore neexistujících teorií a článků v EJP :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 21:05]
SRNKA [18.11.06 - 18:56] Lžeš, že lžu, protože o tom, že si MEKKa vážíš nebo nevážíš jsem nic
nepsal. Ovšem lžeš i v tom, že si ho vážíš, což píšu až teď. Najdi si důkazy v historii Magea laskavě
sám. Jsou jednoznačné a popřít je prostě nelze. Jsem ready pro tvou další lež, jen nechápu, proč se
dobrovolně takhle pořád znemožňuješ. Už jsem se tě ptal, jestli jsi masochista, ale neodpověděls. Já se
domnívám, že jsi psychicky narušený a bude se to s tebou jenom zhoršovat.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 14:27]
MEKK [18.11.06 - 14:13] Jste jen hloupý, nevzdělaný a odporný hulvát, kterého si naváží vůbec nikde
nikdo - kamkoliv se podívám, kde ještě smíte, všude vás nesnášejí, takže byste už neměl nikam nic psát
- budete mít pokoj od toho vašeho, jak vy říkáte "flusání". Jenomže to je ve skutečnosti to jediné o co
vám jde. Kdyby vám totiž vůbec kdy šlo o fyziku, tak jste se už dávno doučil aspoň učivo fyziky ze
základní školy. Takže jste jenom neléčený blázen a patříte do Bohnic. Pohněte už kostrou.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 13:51]
MEKK [18.11.06 - 13:13] Vaše pateorie "horkého bramboru" patří mezi vašimi bláboly k těm
nejstrašnějším. Jste blázen, mazejte do Bohnic a neotravujte s vaší pomatenou parafyzikou.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 12:39]
MEKK [18.11.06 - 12:33] Ono je to trochu jinak. Někteří nevzdělanci a fyzikální ignoranti (jako třeba
vy) se pořád mylně domnívají, že volbou jednotek se na fyz. vztazích něco změní. Samozřejmě ne a je
to učivo ZŠ. Měl byste tuto etapu vzdělání konečně dokončit. Váš vztahový "humor", ve kterém se
současně vykytují faktory nula a nekonečno jasně ukazují, že jste blázen a patříte do Bohnic. Tak šup
šup, včera bylo pozdě.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 11:30]
SRNKA [18.11.06 - 11:16] Hlavně je možné v klidu ignorovat, co o tom tady i jinde blábolí rádoby
polyhistor :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:40]
BLUESMAN [18.11.06 - 00:49] ...ale pokud má kosmologická konstanta kompenzovat chyby výpočtů...
Prosím tě ne, tak to není. Nemůžeš patafyzikovi každý blábol hned věřit. Vždyť se to níže už uvedlo na
pravou míru.

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:20]
SRNKA [17.11.06 - 21:34] Děkuji za poklonu. Snad tě potěším tím, že na žebříčku charakterů lidí, které
nějak znám jsi také předposlední (že MEKKu?) :-)
A nesnaž se nějak mě cenzurovat, co ti tady smím nebo nemám psát. Pokud jsi RAINMAN, zařiď si to.
Pokud ne, budu ti psát, že tady blábolíš nesmysly, kdy se mi zachce a kdykoli je plodíš. Což děláš
vytrvale, postů bez blábolů a lží máš velmi poskrovnu.
BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:13]
SRNKA [17.11.06 - 19:32] Einsteinův pokus strčit do rovnic konstantu, aby vycházelo nějaký
pozorování (bez ohledu na to, že se k Einsteinově smůle později prokázalo jako špatný) by se dnes
kvalifikovalo jako pokus o vědeckej podvod, falsifikaci výsledků teorie a vyobcováním z vědecký obce.
Nevzdělanost, nechápání, arogance, lež. V tomto pořadí. Že víš houby se ví dávno. Ale myslel jsem, že

znáš a chápeš aspoň něco, třeba aspoň to, co se dá vyčíst v ABC, VTM apod. Mýlil jsem se :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:07]
SRNKA [17.11.06 - 19:30] Celá kosmologická konstanta a temná energie je akorád temnej
numerologickej blábol, kterej nemá nic co do činění s vědou.
Děkuji za tuhle větu. Po ní tě už za znalého aspoň něčeho mála z fyziky nemůže ten, kdo o ní ví aspoň
trochu víc než maturant, považovat ani omylem. Jako přiznání neuvěřitelné nevzdělanosti v oboru, ve
kterém se lživě vytahuješ, že máš prý nějakou teorii a dokonce vylhanou, protože neexistující práci, je to
postačující. Ještě jednou děkuji :-)

BEFELEMEPESEVEZE [18.11.06 - 10:01]
SRNKA [17.11.06 - 17:44] Bože, to je ale blábol. To je skoro jako kdybys napsal, že fyzika si svévolně
zvolila gravitační konstantu. Nezvolila. Změřila. Tyhle patafyzici jsou fakt paka :-)

BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 15:02]
SRNKA [17.11.06 - 14:32] Fakt by sis měl nejdřív přečíst aspoň ty populární články, když už o fyzice
víš tak málo. Nezbude tedy, než tě takové základy doučit. Kosmologická konstanta umožnila stacionární
řešení některých rovnic (na tebe moc složité jakých, tím tě nebudu zatěžovat). Einstein se v té době
domníval, že vesmír je statický, jeho rozpínání bylo objeveno až později. Přesto kosmologická
konstanta dodnes v oněch rovnicích zůstává a není pravdou, že není potřeba. Kdyby sis zkusil ji z nich
odstranit, dostaneš zajímavý výsledek (ten, který už Einstein mohl vyloučit a proto ji tam zavedl). Zkus
ti to spočítat. Takže to je první neznalost ty polyhistore. Další tvou trapnou neznalostí je, že, pozorované
rozpínání vesmíru vede pouze k jiné hodnotě, než kterou předpokládal v dané době Einstein. Opět by ses
bez ní dostal do stavu, kdy by teorie byla v rozporu s pozorováním. To je ovšem tvoje jediná "vědecká"
metoda. Je neuvěřitelné, jak se někdo tak nevzdělaný a zjevně líný si přečíst aspoň základy toho, o čem
pak žvaní a blábolí (dokonce "kritizuje" za "chyby" jen proto, že nezná a nerozumí), může neustále
takhle dobrovolně ztrapňovat a sloužit ostatním k nesmírnému pobavení. Jsi masochista? Nebo co je
proboha důvodem takového potrhlého chování? Možná jsi blázen. Třetí možnost mě prostě v tomhle
okamžiku už nenapadá.
PS: Píšu bez ověření v pramenech, tedy jen co mi uvízlo v paměti, doufám, že jsem se moc neseknul,
kolegové mě doufám v takovém případě opraví, děkuji předem :-)

BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 13:25]
LIMJOF [17.11.06 - 13:03] Sakra, já doufal, že ho v tom necháme. Hodilo by se to jindy víc.
Nejstrašnější je, že na tuhle vědomost není třeba ani studovat. To se píše v každém druhé populárním
článku o historii kosmologické konstanty. Holt polyhistor jako on se prostě nezapře. Samozvaný!
Tečou mi slzy. Smíchy! :-))))))))))

BEFELEMEPESEVEZE [17.11.06 - 09:51]
SRNKA [16.11.06 - 20:47] SRNKA [16.11.06 - 20:47]
Pořád ty tvoje staré potíže s chápáním psaného textu. Na své chyby v úvaze přišli ti fyzikové. Součástí
sémantického obsahu oné věty jsem jen v tvé popletené hlavě. Ale dodám ti jinou větu. MEKK má
potíže s učivem ZŠ, tam to zvládáš perfektně. U tebe ty díry ve vzdělání začínají až u učiva SŠ. Takže
skutečně najít chyby v tvých úvahách není těžké pro nikoho a snad bych to nějak zvládnul taky :-) Hele,
jednou jsi tady prohlásil, že jsme tupci, že se o fyzice bavíš na jiné úrovni na physorgu. Tak běž si zase
dělat ostudu tam, jo? Víš, že tam už jsi ve své kategorii all-time historický rekordman v záporném
hodnocení? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.11.06 - 12:40]
BLUESMAN [16.11.06 - 12:21] To ti mohu než závidět :-) Ale vážně. Na té představě samo o sobě nic
nepředstavitelného není a podobnými úvahami se už hodně fyziků určitě muselo zabývat. Všichni ale
zatím dokázali přijít na to, kde mají chybu v úvaze, sami. No a jiným se to třeba nepodaří celý život.
Což není o tobě a dokonce ani o žádném fyzikovi :-)

BEFELEMEPESEVEZE [16.11.06 - 10:11]
LIMJOF [16.11.06 - 10:04] Jenže my jsme outlocitní a budeme přikrmovat :-)

BEFELEMEPESEVEZE [15.11.06 - 21:30]
SRNKA [15.11.06 - 20:35] Samozřejmě, ale nelichoť si tolik..
Prober se, píšeš na Mageo. Nejsi před zrcadlem :-)

BEFELEMEPESEVEZE [15.11.06 - 19:16]
MEDWIN [15.11.06 - 18:52] To není tak jistý. Srnka přece tvrdí, že se vlastně hroutí a projevuje se to
nám tupanům jako rozpínání :-)
BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 14:53]
MEREWIEN [13.11.06 - 14:44] Jenže já nejsem astronom :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 13:44]
MEREWIEN [13.11.06 - 12:53] To nedokážu rozhodnout. Chtělo by to najít, existuje-li, původní zdroj a
ne z pravděpodobně osobního webu. Na první pohled ale na té fotce nic fejkovatýho nevidím. Což nic
neznamená :-)

BEFELEMEPESEVEZE [13.11.06 - 12:42]
MEREWIEN [13.11.06 - 12:27] title="CD v Barnard looop v suhvezdi Orione"

BEFELEMEPESEVEZE [27.10.06 - 14:42]
SRNKA+MEKK: Založte si vy dva nevzdělanci audit "Patafyzika pro každého - vulgární diskuze
XXVI." a neotravujte všude s těmi bláboly lidi, co se zajímají o vědu, jo? Díky předem, že nevyhovíte :)

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 15:16]
SRNKA [24.9.06 - 15:13] Ano, o tomhle blábolu mluvím, oprav si to.

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:52]
MEKK: Jedno ID už zase nestačí? Spammer není vaše pofese? Jste blázen a patříte do Bohnic!

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:42]
MEKK [24.9.06 - 14:38] Lháři vám píšu běžně, protože lžete neustále, samozřejmě i v tomto postu.
Magore, debile apod. jsem vám nikdy nenapsal (zkuste dokázat nepravdu), zato vy mně mnohokrát
(Mageo má vlastní archiv, lze ukázat snadno). Jste drzý a primitivní lhář, blázen a patříte do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:27]
MEKK [24.9.06 - 14:26] Okamžitě si vemte prášek!

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:15]
BLUESMAN [24.9.06 - 14:14] Nápověda - na fotce je vidět, že není z tuzemska. Pepek si zase dneska
nevzal prášky a těžce to s ním mává...

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:14]
MEKK [24.9.06 - 14:12] Nemůžete pořád najít telefoní číslo do Bohnic? Volejte 112, oni se tam o vás
už postarají.
BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:13]
MEKK [24.9.06 - 14:08] Výborně pane, chováte se jako chovné zvíře. Tohle je audit o ASTRONOMII
a vy sem postujete úchyly s obnaženým penisem! Jste ten nejstrašnější humusák, odporný lidský odpad.
Patříte do Bohnic! Je mi z vás špatně. FUJ!!!!!

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 14:04]
MEKK [24.9.06 - 13:28] Ve vaší primitivní nenávisti jste si ani nevšimnul, že píšete zcela o něčem
jiném než ode mne citujete a vaše dezinterpretace je sice prolhaná, ale také neuvěřitelně naivně
průhledná. Psychopat jste podle většinového názoru vy sám mimochodem. Patříte do Bohnic a mezi
slušné a normální lidi v žádném případě.

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 13:52]
SRNKA [24.9.06 - 13:14] Dnes máš opět žertovnou, že? Jaká konstantní rychlost světla? CO to zase
blábolíš? Vypadá to, že ani nevíš co. Jinak odkazovat se jakoukoli vyvrácenou teorii je perla. To máte
vy patafyzici jako povinnost nebo co?

BEFELEMEPESEVEZE [24.9.06 - 11:49]
SRNKA [23.9.06 - 22:10] jak lidi rači používaj složitější model, než by přemejšleli nad jednodušším, ale
méně přímočarým řešením....
To možná mluvíš o sobě, ne o lidech. To je směšné, jak se zoufale pokoušíš demagogicky a prolhaně
vnutit ostatním názor, že vědci jsou něco jako náboženská kasta, dogmatici atd. Tohle všechno naopak
platí o tobě - věda je otevřená každému nápadu, jen to musí dávat nějaký smysl - ne jako to tvoje a
Pepkovy bláboly...

BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 18:36]
SRNKA [21.9.06 - 17:58] ...Ve skutečnosti máš pravdu, aniž to tušíš
LOL! Ty jsi prostě někdy k sežrání :-)

BEFELEMEPESEVEZE [21.9.06 - 12:34]
SRNKA [21.9.06 - 12:25] Pořád žiješ v zajetí středoškolský, ale vulgární mechaniky. Tak prima, hvězda
je "napružená". Čím asi? Že by gravitací? Asi jo, že? A teď mi z téhle "energie" bez dodání další udělej
prosím výbuch dle "supernova bouchá", ale prosím abys laskavě ráčil užít ZZE :-) PS: Hint - od
popsané, "napružené" pot. energie výbuch odebere další energii zvýšením pot.+kin. energie každé
odlétající částice, že? Nebo to gr. pole se najednou někam vytratí? Dnes máš zase vtipnou...

