Přišel pan Červený, ( v podstatě je jedno kde a kdy ) a …a
… a řekl něco, v ten libovolný den, pro své lidi, co rádi rozumují na společné téma, a …a řekl, co
nebylo rozhodně namířeno >do nikoho< natož s urážkami
(( a i on ví, že zde na Psu jsme taková malá parta, bavíme se přátelsky, kamarádsky, samozřejmě
neodborně jen jako laikové, nad kosmologií, jsme takoví snílkové a fandové, obyčejné lidé co plkají
v hospůdce o čemkoliv… ))
…. řekl toto  
Re: uzasneeeeee:
Autor: Cerveny IP: 85.160.13.xxx Datum: 10.05.2009 21:46
//Bránový svět - koncept který poskytuje M-teorie, kde obvyklé 3 prostorové
dimenze leží na trojbráně - bránosvětě...// Je to opravdu úžasné, ale ještě lepší
by bylo, kdyby to vysvětlovalo proč se nic nemůže pohybovat větší rychlostí než
je c, proč je právě takový a makový počet stabilních elementárních částic, z
čeho jsou ty "brány", co je drží pohromadě, proč jsou pružné, jak mohou "pole"
prostupovat prázdným prostorem ("ničím") - nebo tedy z čeho prostor je, proč je
časový vývoj nevratný, kdyby to umělo vypočítat permeabilitu a permitivitu
vakua, kdyby to objasnilo mechanizmus (rigiditu) inerciálního (svobodného,
"ničím neovlivňovaného") pohybu atp.
Proč si chlapsky nepřiznat, že je to úplně na prd :(

Pak ale přišel na druhý den jeden ( jedna škodná, jeden z Posledních Mohykánů zde na Psu ) a řekl
úmyslně proti Červenému plivanec 
kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 11.05.2009 11:51
"Je to opravdu úžasné, ale ještě lepší by bylo, kdyby to vysvětlovalo proč se
nic nemůže pohybovat větší rychlostí než je c, proč je právě takový a makový
počet stabilních elementárních částic, z čeho jsou ty "brány""
Tak, tak, něco takovýho vysvětlit bude určitě tak obtížný jako vysvětlit volovi,
že je vůl..;-)

- prokazatelně zlý úmysl.
A honem se k němu svým zlým úmyslem přidal Frýdlantský. A silně přitvrdil ( bůh ví proč ?? )
Re: kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: Frýdlantský IP: 212.25.35.xxx Datum: 11.05.2009 13:03
to cancák

vtipné přirovnání ikdyž na můj vkus trochu hrubé.

Maně si vzpomínám na "dávné bohatýrské časy" na SciWorldu - slavná
čtverka: Zephir, Navrátil, Streit a Červený a to proti nim prosímpěkně stáli jiní
kafábli než teď tady..
Ono totiž lidem co mají výrazné komplexy nejde nikdy o to dobrat se nějaké
pravdy, ale uplatnit se, vyhrát nějaký spor a všude kde to jenom jde. Někdo



protože nesložil maturitu, někdo protože se mu to v hlavě pomátlo, jiný má
tělesný hendikep a jiný je osamělý vzteklý stařík a už mu to nepálí. Buďme k
nim ohleduplní a dopřejme i jim prostor k rozvinutí se, v tom taky spočívá
demokratičnost a hlavně lidskost .

upřímnosti ani za mák, pouze

jedovatá ironie

Zastal jsem se Červeného proti camcákovi 
Re: kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 11.05.2009 14:14
Jednou jde ožralej esenbák vo půlnoci z hospody a vidí v uniformě camcáka.

„Hele, camcáku, řekni mi, zda ten měsíc na nebi je žlutej nebo voranžovej..
(?)"…, a camcák po chvíli : "to můžu, esenbáku, ale musel bys mě říci, kterej
máš na mysli, zda ten napravo anebo ten nalevo."
Chvilka vzájemnýho vrávorání na obou stranách, a říká esenbák camcákovi :

"Hele, camcáku, můžu říci camcákovi >vole< ?" ... "To tedy nesmíš,
esenbáku !!" ( pozor na § 206 odst.1 zákona č. 140 / 61 Sb ). "A....a
camcáku, smím říct volovi >camcák< ?". "Jóó, to si mu klidně řekni". Jásající
esenbák : "fajn, tak nashleéé, camcáku"

…a přidal jsem sebeobranu proti útoku Frýdlantského, který si začal s flusáním, bez vyprovokování, a
určitě nekorektně 
Re: kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 11.05.2009 14:37
Jak jste "zmoudřel", pane anonyme Frýdlantský, za ty tři roky flusání (
unavilo Vás to, že ? ). Je to podobné jakoby Hitler po válce ( kdyby se toho
dožil ) říkal : "Buďme k těm židům ohleduplní a dopřejme i jim ( tomu zbytku

) prostor k rozvinutí se, v tom taky spočívá demokratičnost a hlavně
lidskost".
Potlesk >mladíku<.......

Samozřejmě na štiplavou ironii reaguje camcák ( bez omluvy Červenému ), s přídavkem urážky.
Jak jinak v české kotlině…
Re: kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: cancak IP: 88.86.111.xxx Datum: 11.05.2009 18:36
<Buďme k nim ohleduplní ...
hehehe ani nápad..už se ti poťapové ozvali, koukněte se

…a protože se camcákovi zdá, že flusanec byl ještě dost malej, tak ještě přídavek ( do mě ) 

Re: kdo nechápe tomu nic nevysvětlíš:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 11.05.2009 22:59
>Jednou jde ožralej esenbák...Jó to je dobrý navrátile, ale starý moc
starý...já mám zas něco ze života a to se vám bude uurčitě líbit:"i já si
stanovil cíl…potom třeba prepísať Newtonské rovnice tak, aby boli splnené
uložené podmienky. Ako sa ukázalo, jediné, čo je potrebné, je zmenit
hmotnost m v Newtonských rovniciach podĺa vzťahu ( 15.1 ). tj. „gama“ = 1 /
sqst 1 – v&#710;2 / c&#710;2 Po tejto zmene budú Newtonské zákony v
súladě so zákonmi elektrodynamiky. Protože to vede ke dvěma
rovnoramenným trojúhelníkům, které se po Thaletově kruhu pootáčejí vždy
opačným směrem."

..málo, přidal si plivance i do debaty Červený x MM ( kterou tu vynechávám ) 
Re: Tři problémy:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 11.05.2009 23:02
Haha ten človek by určitě tu maturitu nesložil, dyť to sou věci z gymplu.

..mezitím se baví Červený s panem MM dál a … ( a na camcáky a anony od Frýdlantu nereaguje ) ;
Červený MM říká 
Re: Tři problémy:
Autor: Cerveny IP: 85.160.40.xxx Datum: 12.05.2009 22:36
//..jenže vzhledem k soudobým poznatkům a znalostem to vyznívá
bohužel naivně až legračně. Na mě se nezlobte, říkám jak to vidím//
Já se na Vás vůbec nezlobím, mě zase přijde legrační ta 80 roků trvající
beznadějná, jalová, zoufalá snaha kvantovat TR :) BTW: Existuje
budoucnost, jak tvrdí TR?

… jenže ten od Frýdlantu se nějak cítí odstrčený !! že se s ním nikdo nebaví, .. a taky potupený tím
Navrátilovským šťiplavým oplácením, nadechne se a znova si z plna hrdla >to z paty< plivne 
Re: Tři problémy:
Autor: Frýdlantský IP: 212.25.35.xxx Datum: 13.05.2009 11:30
to M.M. mě sice do vaší debaty s červeným nic není, ale citím jakousi
povinnost vás vás varovat před dalším diskusním zaplétáním se. Nikam to
nepovede nanejvýš do nepříjemností a taky nikdy nesdělujte svůj e-mail a
velký pozor na p. N. je schopen hnát věci až k soudu, nebo jinak vám
znepříjemnit život. Lidé tohoto fenotypu už nejsou schopni se nic naučit,
patologicky uvízli kdesi v minulosti a horší je, že paradoxně se cítí být
povolánými zároveň zneuznanými a jsou osamoceni i mezi sebou. Přímo
je to pudí se prezentovat písemně (viditelná grafomanie na celém článku)
pak slovně provokovat - útočit. Bohužel v naší populaci psychopatologické
příznaky vytvářejí kontinuálně zastoupený fenotyp, který není vázán na
klinicky potvrzenou psychózu. texttexttoto bude tučně

… přicmrdálkovi camcákovi se také nelíbí, že je tu pátý kolo u vozu, že si ho už Navrátil nevšímá, tak
aspoň plivaneček do dialogu Červený x MM 
Re: Tři problémy:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 13.05.2009 13:52
aha jasný, to sou ti rudí bratři, no ti vyčůůraní, včera byli rudí dneska
modří a modřejší než šmolka jak se říká. Všemu rozumí všecko umí
nejlíp, tjo všecko hlavně se vším malá, teda dneska už velká domů.

Dříve se říkalo „co Čech to muzikant“ . Dnes ?? Často je vidět nadrženej psychopat
s absťákem, co vyčmuchává po světě příležitosti a objekt, na kterém by se ukojil, vyřádil ( když .. když
musí tu svou zlobu dusit i doma i v práci v tom duševním papiňáku ). Je toho v televizi a po bulvárech
napsáno mnoho.
JN, 13.05.2009
kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 14.05.2009 13:29
Pane pbla, tohle http://arxiv.org/ je jedna z velkých světových
studnic odkazů na hotové práce vědců, i malých i velkých
uznávaných. Choulí se tam v koutě i prof. Stuchlík a pár jeho kolegů
opavských + tři pražští. A to na témata :
Stationary Frames in the Kerr-de Sitter Geometry ; On privileged
stationary observers in the Kerr-de Sitter geometry ; Stationary
Observers on the Symetry Axis of the Rotating Supermassive Black
Holes ;Marginally Stable Thick Dises Orbiting Kerr-de Sitter Black
Holes. ; Freely Falling Observers in the Kerr-de Sitter Geometry ;
Privileged stationary observers in the Kerr-de Sitter geometry ;
o které v celém světě téměř nezavadíte, přesvědčte se sám
!!!!!!!!!!!!!!!, nikdo o ně nestojí, nic podstatného pro kosmologii
nepřináší a už vůbec nic co by popostrčilo jakoukoliv teorii o vesmíru
dopředu. Je to ubohé, za cca 200 milionů korun českých do SU
ústavu fyziky investovaných ročně, ač "vědecky" matematicky
propracované na velmi „vysoké“ noze, tedy "úrovni" ( matematickou
softwarovou mašinkou ).
reagovat

Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 14.05.2009 13:54
Např. na straně 7
http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf se dočtete, že
Počet zaznamenaných citací jen v databázi Scopus je podle
oficiální dokumentace zhruba
230 000 000. Kdežepak se choulí ti Stuchlíkové ????????? Má
někdo chuť to najít dle návodu, který tam je ?
reagovat
Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 15.05.2009 00:01
frau Navrátil aach booože jake vy ste ubožák taak hloupej
hrozně hloupej ubožák, vy prof. Stuchlíkovi nesahate ani k
podešvi jeho vyšmajdanejch bot, takovej ste trpajzlík, mravně i
odborně, zarazte ty pomluvy a děte si zopáknout malou
násobilku (:--D)=
reagovat
Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 15.05.2009 12:23
Jednak camcáku-cucáku, kde bereš doktrínu, že v podhradí
na plebejce-nýmandy zákon dovoluje flusat a na krále nikoliv
? Tak to ty právě děláš už celý týden, začal si flusat sám
první, a dokonce aniž bys ty sám flusanýmu sahal po
vyčmajdaný polobotky. Druhák : camcáku-cucáku,nemusím
sahat komusi po paty či po brady, abych měl právo a nárok
podat na něj názor…( v mezích normy slušnosti ) ( budu-li
vyzván, podat i důkazy ). Třeťák : já bych své dojmy-názory
z 13.5.2009 v 13:29h neviděl jako pomluvy. Ty vypadají jinak
– viz např. ty tvoje výroky, camcáku. Takové formulace, styl
jaký byl můj, se píší v běžném tisku každý den ve všech
sférách společenského života, i na významnější osobnosti,
ale viděl bych to jako „publicistický fejetónek“ – řekl Petrásek
na obranu svého nechutně hanobícího článku z 5.4.2005 k
mé HDV, 100x hanebnější styl a úmysl posměchu … a měl k
tomu podporu těch profesorů SU.
Máte stále komunistické návyky straníka v krvi, camcáku.
reagovat

Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: camcák IP: 88.86.111.xxx Datum: 15.05.2009 13:52
1) <začal si flusat sám první,
lež bo ste napsal: 11.05.2009 14:14 "A....a camcáku, smím
říct volovi >camcák< ?". "Jóó, to si mu klidně řekni". Jásající
esenbák : "fajn, tak nashleéé, camcáku"
2)<camcáku-cucáku,nemusím sahat komusi po paty či po
brady, abych měl právo a nárok podat na něj názor...
dyť jo, ale já mám taky takový právo, nebo nééé ? tak sem
ho taky využil ;-}
frau Navratil kdo za to může, že vy trapně šaškujetete já
snad? Vy nemáte na sebe náhled -chápu, to už takový s
váma bude, no tak proto sem vás upozornil abyste se víc
neztrapňoval, zato sem tak špatnej když ostatní vás nchaji
ve štychu - mlčí a smejou se všeci? Celej net se smeje to
vam nikdo neřek ? Tak já vam to řikam - chovejte se
umerne k svymu dustojnymu veku a jako chlap.
Nepomlouvejte druhý když víte, že ste ubohej posmivanejj
nymand kterej furt dokola pise i neco takovyho jako A+1 =
A . Ja osobně se na vas vůbec nezlobím a je me taky
trapny vas poučovat, no situace si to žádá přímo volá (:--)
<Máte stále komunistické návyky straníka v krvi, camcáku..
:---D tak na to bych ani ve snu nepřišel , děkuju za
upozornění :---D
reagovat
Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 15.05.2009 16:25
Pane, camcáku, chtěl jsem podat protilogiku, ale ...ale je to
sisyfovké házení hrachu na zeď ..., prostě jako chlap mějte
sebekontrolu a sebeovládání a opusťte snahu stále
někoho urážet. ( já svou snahu pouze oplácet opustit
nemohu, jednou to pochopíte a pochopí i ti ostatní proč ).
http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/m/m_234.doc

reagovat
Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: cancák IP: 88.86.111.xxx Datum: 15.05.2009 18:45
K tomu vašemu doc.Tak vy si myslite, že ti ostatni si
budou myslit to co vy? No pokud neudržíte svuj vztek a
nenavist na uzde, to bud bez pomocnejch prostředku asi
nemožný a budete pokračovat v sttěžování a skrytejch
pohružkách nic dobryho z toho pro vas nkouká, urcite vite
co se tim mini. Zkuste jit na to jinak a přectete si v odkazu
dole."Jak nebýt kverulantem"
Kverulant je podle slovníkové definice notorický
stěžovatel; stálý nespokojenec, člověk, který si neustále
stěžuje, domáhá se svého domnělého práva
; též sudič, svárlivý, nesnášenlivý člověk.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Kverulant
reagovat
Re: kupte si matematickou softwarovou mašinku:
Autor: Navrátil Josef IP: 89.102.42.xxx Datum: 15.05.2009 19:54
Pane camcáku, ano jednou to ti moudří a objektivní
posoudí. Já už nemám co ztratit, já mám život za sebou
… kromtoho se velice přísně kontroluji, abych nepřekročil
zákonné meze v této xxxxxx společnosti. Dnes ráno
visel na netu, a i na NP článek s nadpisem >Schizofrenní

poslanci omezili i zrušili poplatky<, … dnes už je urážení
lidí navzájem běžnou rétorikou doby. Co si zde v české
kotlině jeden k druhému dovolí, nejen v hospodě,
každodenně, si nedovolí lidé ani v Bangladéši před
náčelníkem na návsi…a ...a Vy, camcáku, mě budete
poučovat o tom jak má vypadat mírumilovná morální
slušná snášenlivá nesvárná nekverulantská kritika, ( a né
ta „českokontlinská“ ), po které volám už 3 roky všude.
http://www.hypothesis-ofuniverse.com/docs/m/m_235.doc

