
 

Vážení čtenáři 

 

Ctěný a vážený časopis Science World http://www.scienceworld.cz/ na českém internetu se chová takto 

:  
 
 Název:  pochvala Datum: 25.05.06 10:02 

 Autor: pavel houser  
 

( to je citace pana Housera z 25.05.2006 v 10: 02 zvaná „POCHVALA“ ) : 
 „…pana streita bych opozornil, ze: 
- jemu pristup nikdy blokovan nebyl, prave proto, ze se vyvaroval vulgarismu a omezoval sve prispevky 
na rozumny počet……“ zde to je : 
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/komentare?OpenForm&3A8D53B0F8AC90C5C125716E00511C75
&All  
 
 
( na kterou jsem mu odpověděl téhož dne asi za hodinu takto ) :  
 
 
… to je typický český despotizmus …, protože toto zde níže cenzurou Housera prošlo bez mazání , 
zde : 
 
01 - Zajimalo by mne kdo uz zastavi to bezbrehe zvaneni Cervenych, Navratilu a Streitu.Zridte si sve 
pavedecke forum a tam ty velkohube hlouposti muzete prezentovat. Je zvlastni jak naprosti ignoranti 
mohou mluvit do fyzikalnich ved,… 
 
02 - Krátká ukázka perleni myslenek mistra sarlatana, toto mi prosim prinesli studenti s otazkou, jakou 
to ma vypovidajici hodnotu. PROSIM CTETE…. 
 
03 - Tak co p.Navrátile, to vám máme dovolit šířit takové nesmysly. Vy si myslíte, že je to správné? 
 
05 - Pane Navratile, vsecko je vsech, ScienceWorld patri samozrejme socialistickemu statu, nasi 
budovatelske spolecnosti, ale musite pochopit, ze v zajmu zachovani statnich tajemstvi, predne taky z 
duvodu ochrany pred imperialistickymi manyri a zapadni filozofii a nejmodernejsimi technologiemi, jez 
by mohly ohrozit prirozeny socialisticky vyvoj mladeze a mysleni lidi obecne, musime my, cenzori 
internetu, pristoupit k raznym krokum a vas vsechny, kteri vidite dal nez oko uboheho rolnika, ktery byl 
tak vykoristovan burzoazii, umlcet. Dekujeme za pochopeni... 
 
06 - Kdy vám to třesklo, Navrátile, myslím v hlavě?. Nádherný, píšu si. 
 
07 - Díky pane Natrávile,za tak přátelskou reakci, mě se líbí jak jste lidský. Nechcete poslat na mě 
hned ukrajnskou mafii, jasný potřebujete můj popis.Jste pěkný fašoun, viďte,kdo by tušil že skini a jim 
podobní dělají do přírodních věd? Konečně proč ne, váš vůdce byl taky vševěd :) 
 
08 - Nádherný schizofrenní myšlení, neboli slovní salát, vezmeme odborné termíny, jména, hlavně 
slavná, vše promícháme, předložíme a řekneme: To čumíš co, jak jsem chytrej? 
 
09 - bože to je krasa, ten clovek ma nadani "byt pitomcem", to neni obycejna hloupost?! 
 
10 - kristova noho to sou řeči starý Blažkový, struna zde je v této teorii stále čistě matematickej útvar s 
určitýma vymezenýma vlastnostma, ne nějakej drát z piána, nebo co!! Člověče připadá mi, že ty vidíš 
tam kam nikdo nevidí, víš co nikdo neví a hlavně pleteš lidem hlavu, to umíš ze všeho nejlíp!! 
 
11 - Musim podekovat vsem, kteri si obetovali svuj drahoceny cas a postavili se proti zdejsim 
pavedcum a pseudovedcum. Je to tezky ukol nenechat tuto skodnou radit v zahradach vedy. Klub Sisi 
pronasleduje kdejakou babu korenarku a tady nechava tlachaly a blamazniky radit. 
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12 - Nikdo přece nezakazuje pomatené koncepce a interpretace, jen se musí řádně označit, aby 
nepletly ostatní, já myslím, že to naprosto stačí! 
 
13 - //Jednou z nejškodlivějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti, projevuje se tím, že utlačuje 
druhé.// 
No vidíte Navrátile, a pročpak se tímto pravidlem neřídíte, týká se právě vás. Kolik lidí jste se 
naobtěžoval, co nadávek si museli vytrpět, dokonce vedete snimi soudní pře. Většího utlačovatele si 
ani nedovedu představit!!! 
 
14 - Pane patavědče, jste k smíchu se svými názory..No konečně předveďte něco co nahradí ty "mrtvé 
teorie", kromě žvatlání nic z toho nebude viďte. Je zajímavé jak si mohou lidé léčit své komplexy přes 
vědu :) 
 
15 - Co k projektu pana Streita dodat, po přečtení jeho šíře, nobelista na obzoru!! Jenže takových 
"nobelistů" je internet plný, bude obtížné přijít s něčím původním i v tomto ujetém oboru.  
Myslím, že česká veřejnost přivítá objevení se tak skvělého genia :)) 
 
… Pane Houser, to nelze jinak nazvat než despotizmus ( ! ) ….i když v těch patnácti páchnoucích 
větách nepadl ani jeden vulgarismus…. a Vy jste to i potvrdil, tím, že jste mě ( a tento citační příspěvek 
) okamžitě smazal a z debat vyobcoval. 
 
25.05.2006 
 


