21. stoleti Bleskem?
Autor: Navrátil Josef
Datum:
08-09-05 17:35
Pan V.Hála napsal :
1) Žádnou vědeckou práci jsem dosud nepublikoval a pokud se tak někdy stane, nejspíš bude
z oblasti návrhu softwarových systémů, což pana Navrátila asi neuspokojí.
=(reakce) Opravdu je to škoda, opravdu mě to neuspokojí, že pan Hála nechce nikdy napsat
vědeckou práci z oblasti, kterou vystudoval. Jsem stavař, ale toto bych nikdy
neprohlásil, ( hanbil bych se do morku kostí ), že nikdy nechci nic ve stavitelství
postavit .
2) Časopis 21. století neotiskuje vědecké práce, ale toliko popularizační články. Pan
Navrátil to bohužel nedokáže rozlišovat.
=(reakce) ...a tak pan Hála, bohužel, nechce uveřejnit ani žádné vědecké práce nikde,
natož v 21.století. Sem si odskakuje pouze na popularizační kecy ( a na kritiku redakce
21.století a jiných )...škoda.
3) Nemám v úmyslu žádné své texty uvolňovat k uveřejnění v časopise 21. století ani kdyby
o to byl zájem. Důvodem jsou špatné zkušenosti jiných autorů, se kterými se znám.
(Specifikovat to nebudu.)
=(reakce) ach tak, ani ty o fyzice ani jiné texty zde nechce uveřejňovat...takže vlastně
mám pravdu, že jen kecy ... na to je 21.století jako bulvár dobrý a bulvár to je právě
proto, že sem chodí pisálkové psát ty kecy ...

Odpovědět na tento příspěvek

Re: Stava se 21. stoleti Bleskem?
Autor: Vojta Hála
Datum:
08-09-05 23:05
Pane Navrátile, buďte tak laskav a přestaňte si neustále brát do huby moje jméno. Nevíte
ani co studuju, nevíte o mně nic. Vyberte si pro změnu někoho jiného, komu budete škodit.
Odpovědět na tento příspěvek

Re: Stava se 21. stoleti Bleskem?
Autor: Navrátil Josef
Datum:
11-09-05 21:20
Pane Hálo, tolik kolik Vy jste uškodil mě ( a ublížil duši a lidskosti )..., bez omluv,
to bych musel v oplácení pokračovat jestě dvě desítky let, aby se to vyrovnalo.
...
JN.

Odpovědět na tento příspěvek

už neodpověděl

