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Citace č. 1 Wagner : Trochu méně se mi líbí Vaše označování Eddingtona, Einsteina, 

Hafeleho a Keatinga za podvodníky, ale když takové ponížení těchto osobností z historie 

fyziky a povýšení osobnosti pana Procházky mu z psychoterapeutického hlediska pomůže, tak 

budiž. 

 

Citace č. 1 Procházky : Pane Wagnere, 

asi každý máme svoje mindráčky, že? V mých příspěvcích jsem se na rozdíl od Vás 

nedopustil žádných konkrétních osobních invektiv vůči Vám či jakémukoliv diskutujícími zde 

na Oslu. 

 

Citace č. 2 Procházky : "Co ovšem význam má, je, jestli se dané pozorování potvrdilo nebo 

ne. To rozhoduje o tom, jestli se dostanou do učebnic a nějaký pan Procházka se v nich bude 

nimrat, aby z jejich autorů udělal podvodníky, nebo se u nich vyjasní, že byla chybná a v 

podstatě se na ně zapomene." 

 

Citace č. 3 Procházky :  Rozdíl je pokud někdo udělá chybu a nebo jako v případě Eddiktona 

si výsledky prostě vymyslí  

Fyzika je a nebo by měla být exaktní vědou, netahejme do ní prosím přístupy humanitních 

oborů. Buď to změřit umím, mám na to přístroje, mám na to vhodné podmínky a nebo to 

zkrátka neumím. Pokud výsledky odhaduji tak nejsem fyzik, ale šarlatán:-) tímto výrokem 

prýý Procházka označil Eddingtona za podvodníka. 

 

Citace č. 2 Wagner :  Oni totiž naši předchůdci nebyli žádné idealizované ikony, dopouštěli 

se chyb i nepřesností. Ale zároveň jsou hodní obdivu, protože dokázali věci, které si skoro 

nedokážeme pro jimi dostupné technologie představit. A jejich články jsou často metodicky i 

kulturou projevu obrovským zdrojem poučení. To jen někteří tam vidí samé podvodníky. 

 

Citace č. 3 Wagner : Úvahy pana Procházky mají k nějaké seriozní analýze ještě neskonale 

dále a jsou opravdu známkou spíše nějakých psychických problémů což je už osobním 

podpásovým urážením jiné osoby ( na rozdíl od Procházky ). 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Doplním na dokreslení projevy soukmenovce pana Wagnera P.Brože z jiné debaty o pár dní 

mladší než výše, na stejném OSLU : 

Citace č. 1 Brože vůči Dvořákovi :   
Pavel Brož,2018-03-19 11:23:48 

Pane Ondřeji, nikdo Vás nepodezírá z toho, že byste se kvůli přemýšlení o těchto věcech 

dostal do péče psychiatrů. (…)  Brože provází životem ti schizofrenní pošukové celý život, 

nějak je mezi nimi jako doma…, jako jeden z nich … Jenom mi to přijde jako škoda marnit 



léta života podobnými pokusy - pokud svůj zájem myslíte vážně, tak za stejnou dobu můžete 

tuto problematiku vystudovat a třeba opravdu někdy dostat i reálnou možnost předkládat 

návrhy podobných pozorování. (…) Opravdu to možné je, znám osobu, která také začínala 

podobnými laickými návrhy, ale nechala si ode mě poradit, vystudovala jadernou fyziku na 

matfyzu (…) 

Věda ale nestojí jenom na představách, stojí taky na znalostech, a podle mnoha Vašich 

příspěvků, nejenom u tohoto článku - a to se prosím neuražte, opravdu to nemyslím nijak zle - 

v tomto směru máte prokazatelně značné rezervy. (…)  a kdo ty znalosti nemá, nebo jich má 

méně než Einstein či Brož , tak ten nemá právo !!!!! chodit do veřejných nevědeckých 

debat…a své názory přednášet….celou dobu od 2004 to do těch zneuznaných géniů tlučou ti 

čeští vědci a …a je to marné je to marné…( v r. 2006-2007 se dokonce pokusili jednoho 

dostat za své bludy do blázince trestním oznámením ) 

Proč si myslíte, že by na Vaše nápady ty instituce provádějící kosmický výzkum reagovat 

měly? Znovu zdůrazňuji, nemyslím to nijak zle, ale myslím si, že jeden z nejdůležitějších 

předpokladů pro případný úspěch je nic nenalhávat sám sobě, a hodně na sobě pracovat. (…) 

tak dlouho na sobě pracovat, až do sebe natlačíte všechno to, co do vědy říkáme, my nadvědci  

říkáme a učíme vás to tady ( Brož + Wagner zde na OSLU + Kulhánek na Aldebaranu). Pak 

můžete mít nápady podobné a podobně ztřeštěné i vyšinuté jako mají mnozí vědci světa, které 

zde na OSLU presentuje a předvádí p. Stanislav Mihulka. 
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