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Druhý poločas „Kausy G“ web : f/f_0171a.pdf …; proč ? No proto, že
= moje „poslední slova“ v prvním poločase byla :
PŘEDNES to lubobe ( své objevené mé chyby ) na papír a pak je možno se o tom pobavit,
jinak do té doby jsou to tvoje prasečiny a zbytečné „sračky“. Recenzi tvých pata-blábnolů
musí udělat třetí osoba.
= a jeho „poslední slova“ v prvním poločase byla :
proc bych opisoval na papir celou tu vasi zmet? absolutne vsechno je tam spatne. hotovo,
vyrizeno.
Ale nestalo se tak. (!)
Jednak pan docent znova komentoval onu „mou změť“, ve které je ABSOLUTNĚ
„všechno“ špatně. - - ( Psychopatické je, když vědec-docent zabejčeně 3 roky komentuje
znova a znova…a znova ňáákou „znět“, ve které je a b s o l u t n ě všechno špatně !! ??, asi
mu přeskočilo…trvale )
…a jednak opět pan docent nevypsal na papír své objevené chyby v HDV, ale napsal a
zopakoval jen a právě ty své chyby, a napsal nové poblouzněné litanie, viz níže ( ač řekl
minule : „hotovo, vyřízeno“ ).
Znova opíši další jeho výýýblitky na OKOUNU a budu je komentovat zelenou tužkou :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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to jste udelal ( http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/j/j_179.doc ) moc pekne. akorat
to nikdo nikdy nebude cist. ani ja ne. A tak proč, psychopate, znova reaguješ na předlohu
kterou si nečetl, a nikdy číst nebudeš ? ; to dělávají ti pošahanci.
radim vam dobre, vyprdnete se na fyziku. nemate na ni bunky. teda bunku :-) za chvíli Vám
předvedu „jaké buňky“ máte Vy do fyziky a do matematiky . Urážíte ! Můj protiargument a
důkaz č. 06 ; dávám dolu pod čáru
Odpovědět Reakce na deddek, 2.11 2019 18:39 | Vlákno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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zde jsem vam naprosto rigorozne ukazal, ze pitomost a = c^2/x jednoznacne vyplyva z vasi
pitomosti 1 = G.M/(c^2.x). Urážíte. Reakci č. 01 dávám dolu pod čáru
zrychleni (kdo vi ceho) zkratka neni podil rychlosti svetla & vzdalenosti mezi kdo vi cim.
muzete se stavet na hlavu, ale je to tak. To je tvůj výtvor néé můj.
to ze to sedi rozmerove je zcela irelevantni. rozmerove homogennich nesmyslu lze vytvorit
nekonecne mnoho. Reakci č. 02 dávám dolu po čáru ten vas je jednim z nich. chtel jste
dukaz, dal jsem vam dukaz. Takové důkazy dávají docenti ?
tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), Urážíte. Reakci č. 03 dávám dolu pod čáru jste neopsal z
zadne ucebnice fyziky, Lžete. Můj protiargument a důkaz č. 04 takova hovadina se nikde
nevyskytuje. Urážíte ! Můj protiargument a důkaz č. 05 je to vas vytvor, Lžete…ktery
jednoznacne ukazuje, ze fyzice vubec nerozumite.lžete kdybyste rozumel, nikdy byste s
takovou kravinou Urážíte. A eřejně předvádíte že jste dement…nevylezl na svetlo sveta.
Q.E.D.
Odpovědět Reakce na deddek, 30.10 2019 8:17 | Vlákno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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zde jsem vam rigorozne ukazal, ze z vasich vytvoru jednoznacne ?? kde to je na papíře ??
plyne, ze 1 = 2/B. to je ovšem Váš verbální výblitek, nikoliv matematické důkazy mé chyby.
Takovým stylem „titulovaného docenta“ já vyvrátím jakoukoliv fyziku od Newtona počínaje
až po Hawkinga konče…cela vase ‘gravitace dle paraboly’ se hrouti, zbytečný výblitek,
protože mnohokrát jsem Vám už sdělil, že „kapitola“ Gravitace podle paraboly byla jen
myšlenková úvaha, snaha, „zda by nešlo“ zjistit zda G-konstanta-číslo má přecejen nějaký
„svůj“ fyzikální rozměr-veličinový“ oproti rozměru, který G-konstantě byl přidělen lidmi, a
jednak jsem už od samého začátku veřejně presentoval, že kapitola HDV- gravitace podle
paraboly“ jsou zatím jen spekulace…; tak proč ty opakované a opakované urážky ?! vase
“parabola” se vyse zminenym redukuje na A=2, B = 2. Blbečku…, parabolu-rovnici ( 1 =
(2/B) . (A/B) ) jsem na pravé straně „rozdělil“ na dva činitele …víš co to je „činitel“ ? Jak
může pak docent napsat, že se „parabola“ redukuje na A=2, B=2 , to je opravdu super-dílo
docenta. A nejen jeho : i ta banda jeho sedmi šoukmenovců s ním vždy souhlasí a nikdy
neřekla, že se Hnědkovský mýlí. Ta banda umí z matematiky ještě méně. dve dvojky maji s
gravitaci spolecneho asi tolik, jako gravitace s parabolou. tedy absolutne nic. A jak to tak
dobře víte ???? Jak můžete vědět, Vy trouba, že Einsteinova rovnice (*)
(*) není a nemůže být rovnicí kvadratickou potažmo rovnicí
paraboly ? ? …a pokud matematicky složitou rovnici gravitačního pole (*) ( pole je vždy
kvadratické ) zjednodušíme na F(a) = F(g) , tj. m . x / t2 = (číslo) . m . M / x2 na
„obyčejnou“ matematiku, nic to neubírá na fyzikálnosti a podstatě reality, podstatě gravitace .
Proto ani Vy nemáte absolutně nic společného s myšlením, logikou a fyzikou kterou jste
nikdy pořádně nečetl natož studoval.
dukaz podan, ? důkaz ?, anebo kecy „jako důkaz“ ? dekovat nemusite. jenom pripomenu, ze
kdyz vy dukaz odmitate videt, naopak…vole…naopak ! ! ! tak to neznamena, ze jsem jej

nepodal. Negace negace. Jak můžu odmítat něco co jste nepodal. Nemůžu odmítat osmý
světadíl na mapě zeměkoule když jste mi neukázal „důkaz“ že tam je, jen výýýblitky verbální
že tam je protože to vy tvrdíte. generace budouci to uvidi & budou vas mit za ...  uvidíme,
kdo bude za vola ( Vy navíc za darebáka )
p.s.: vykriky ‘lzete! podvadite!’ , nejsou zadnym dukazem lžete, já ua každým svým výrokem
že „lžete“ dodávám na papír i argumenty číma jak a kde lžete, na rozdíl od Vás. ci
argumentem. pouze ukazuji, ze se na protiargument ci protidukaz nezmuzete. A kde jste se
zmohl Vy ?? Čtenář vidí, ( šoukmenovec Váš to nevidí ), že už po šesté výzvě jste nedalnedodal své „objevy chyb HDV“ na papír + argumenty proč jsou chybě…, takže lžete a dodal
sem důkaz.
tim jsme si to doufam jednou provzdy vyjasnili, Vy jste si vyjasnil své bludy… já vyjasnil
čtenářům své postoje, které si on už vyhodnotí sám.& cely vas eloborat se spekulacemi
ohledne gravitace muzeme svorne poslat tam kam patri - na smetiste. Elaborát se spekulacemi
( což je cesta hledání a hledání ) důvodu a důkazu „proč“ by mohla být
rovnicí paraboly není z logického pohledu špatným záměrem a
špatnou snahou. Bohužel, nejsem dobrý matematik a nikdo mi nepomohl ukázat, že rovnice
m . x / t2 = (číslo) . m . M / x2 nemůže splňovat rozměrovou rovnost, protože a v tom to je
ten můj návrh a hledání, že „jistý stav časoprostoru = hmotě-hmotnosti“, což nikdy není a
nebude „rozměrovou rovností, pokud…pokud za „m“ nenajdeme její základní stavební
kameny kterými jsou „x“-veličina délka a „t“-veličina čas…; pak bude možno najít „důvtip“
vesmíru, že On střídá symetrie s asymetriemi do posloupnosti vývojové a tedy linearitu
s nelinearitou …tj. přechodem lineárního stavu vřícího vakua dimenzí veličin čp do
(nelineární) globální hladké gravitace-parabolické.
. O takových
myšlenkách , pane Hnědlovský, primitiv, jako jste Vy, nemá ani páru. (Já to pouze neumím
matematicky.)
Odpovědět Reakce na Lubob_, 30.10 2019 6:36 | Vlákno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pod čarou :
…zde jsem vam naprosto rigorozne ukazal, ze pitomost a = c^2/x jednoznacne vyplyva z
vasi pitomosti 1 = G.M/(c^2.x). Reakce č. 01
Tohle níže je Vás tautologický podvod . Jednak celá tato „kausa“ je se zaměřením na
rozměrovou analýzu, tedy pohledem a filtrem rozměrové rovnováhy, tedy veličinové
rovnováhy. A k tomu vylo vydána hromada dokumentů z webu . To Vy jste si ZAMĚRNĚ „k
analýze“ rovností rozměrů či analýze veličin, vybral rovnici 1 = G.M/cˆ2.x …proč jste si
nevybral 1 = G.M/vˆ2.x ..????, vyšlo by Vám, že zrychlení „a“ je a = vˆ2/x což je stále
rozměrově ( i veličinově ) dobře.
vasi pitomosti 1 = G.M/(c^2.x).


to ze to sedi rozmerove je zcela irelevantni. Tak toto je ten hajzl-výblitek o který tu jde  od
samého začátku „tu jde“ prááávě o tu rozměrovou analýzu, o veličinovou rovnost, o
rozměrovou rovnost, kdy je kdy není a kdy „musí“ být atd.…a najednou když jí tu zjistíte, že
je, je to pro vás „spor irelevantní“. Takže toto je to Vaše svinstvo : když se dojde
v jakémkoliv našem sporu k závěru, že něco co od začátku interpretuji jako správné a se
objasní, tak je to pak podle Vás irelevantní. No prostě jste ha*** Rozmerove homogennich
nesmyslu lze vytvorit nekonecne mnoho. Výkřik hodný chameleóna.. ;
jeden „homogenní“ ( rozměrový ) nesmysl je tady : m . x / t2 = (číslo) . m . M / x2 a druhý
„homogenní“ smysl je tady . m . x / t2 = (G s rozměrem v2.x / M ) . m . M / x2
respektive tady
.
ten vas je jednim z nich. chtel jste dukaz, dal jsem vam dukaz. To byl důkaz ?, a čeho ?, že G
není číslo, ale je to po vesmíru poletující „veličina“ co má 5 dimenzí a 2 čp veličiny a ještě
hmotu-hmotnost. Ano ? Takové důkazy dávají docenti ? k tomu co je a co není rozměrová
analýza ?? a „důkaz“ kde je či není veličina či rozměr ? a co je parabola a co není ??  co
jste to tu vynalezl za blábol ? 
chtel jste dukaz, dal jsem vam dukaz
chtel jste dukaz, dal jsem vam dukaz  a to je on ??? 

tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), Urážíte. Reakci č. 03 jste neopsal z zadne ucebnice fyziky
 dva tři dny před Vaším urážlivým výblitkem, jsem dal „pro Vás“ na OKOUNA toto 

a přesto lžete  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), Urážíte. Reakci č. 03 jste neopsal z
zadne ucebnice fyziky 
např. 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/f/f_012.pdf  v dokumentu,
který jste očividně četl, mám na to důkaz že ano, je z data 2003, je psáno 

stále vyjímám z dokumentu f/f_012.pdf z data 2004



a přesto lžete a urážíte  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), jste neopsal z zadne ucebnice
fyziky 
např. 

a přesto lžete a urážíte  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), jste neopsal z zadne ucebnice
fyziky 
např. 

a přesto lžete a urážíte  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), jste neopsal z zadne ucebnice
fyziky 
např. 

a přesto lžete a urážíte  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), jste neopsal z zadne ucebnice
fyziky 
např. 

a přesto lžete a urážíte  tu vasi pitomost, 1 = G.M/(c^2.x), jste neopsal z zadne ucebnice
fyziky  takže jsem podal dost důkazů, že jsem „opsal“ z fyzikální literatury
1 = G.M/(c^2.x)…a nejen z Ullmanna, tenkrát 1981-85 taková rovnice byla v každé
učebnici…, koupil sem si jich 15,.. po r. 2000 byly na internetu spousty fyzikálních
odborných statí, kde byly matematicko-fyzikální postupu do OTR, do STR, do QM, aj…dnes
???..,hm, tes se to vytrácí, dnes máme OSLA.cz a komerční lidovo-bulvární články od

Mihulky Stanislava, kde si sciencetologové pouští pusu našpacír fantaziemi ( bez výpočtuůů,
jen slova a povídání ).
jste neopsal ,( 1 = GM/c2x ) z zadne ucebnice fyziky,Urážíte ! Můj protiargument a důkaz č.
05 je to vas vytvor, Lžete…ktery jednoznacne ukazuje, ze fyzice vubec nerozumite.Lžete 

r.2003 předvedeno, ( nastudováno v r. 1982-3) 

Einsteinovy rovnice gravitačního pole :
( + rozměrová, event. veličinová „analýza“ ) 
Gik  Rik – (1/2) gik R
= k
. Tik
4
Rik – (1/2) gik R – .gik = (8G/c ) . Tik,
R00 – (1/2) g00 R
= k.
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m
Jak vidět, tak v OTR nesedí její rozměrová rovnováha ani veličinová rovnováha
(vesmír je takový !!! )
..a musí fyzikové uměle „napravovat“ ekvivalenci F(a) = F(g) „bulharskou
rozměrovou G-konstantou“, aby jim „analýza“ vyšla,…; nesedí OTR
rozměrově, pokud (!)…, pokud v reál-vesmíru nepanuje doopravdy, že 
„Jistý stav dimenzí čp“ nalevo je ekvivalentní „jistému stavu hmoty-hmotnosti“
napravo, která je postavena také z dimenzí čp“ - podstata dvouveličinového
Vesmíru.
x –
x –

A tyto úvahy - pane Hnědkovský – to je hluboké pře-myšlení nad OTR, STR,
QM, kosmologií, mnoho let přemýšlení !!, tj. nad HDV, která je logicky
konzistentní a nádherná.., snahou o její postavení „na nohy“ ..,bohužel bez
pomoci chytrých lidí v matematice, … pro tupého vola, s tupým mozečkem je to
gigantická fantasmagorie patřící na smetiště, jak jinak, jak jste mi to v obměnách
mnohokrát flusnal do „dialogu“.., jenže …jenže ke svému verbálnímu výblitku
musíte dodat také rigorózní poctivé vědecké důkazy anebo poctivé vědecké
protiargumenty, což dělají vědci.
Vy jste hnusný vůůl.

Vy jako docent chemicko-fyzikálního vzdělání, rozumíte jen a pouze
Stavovému chování kapalin a termodynamice.., hotovo.., a to se neví zda dobře.
Živíte se celý život jen těmi “““patlaninami vidlemi přehazovanými“““ ,
termodynamickými stavy kapalin a nic jiného jste pro svět neudělal. Bůůh ví,
zda to, co jste napsal do „knih a skript“, pouze a pouze k termodynamice, je
vůůbec k něčemu dobré a užitečné, zda se to čte a aplikuje.
Bůůůh ví…
ale máte za to tučný plat, jezdíte si po Americe a Austrálii. Za tuto vědeckou
termodynamiku tráví v AU dovolenou celá Vaše rodina, zadarmo, v bungalovu
zadarmo, doprava do AU zadarmo, atd. zadarmo…, tedy to vše za
„žoldácký plat pro půl života = skripta s opsanou termodynamikou“(*)
Zdalipak je tato rovnice(*) výše v rozměrové analýze správně ??..co nalevo to
napravo ? : nalevo jsou peníze z hodnot světa, které uživí celou rodinu půl
života i s báječnými dovolenými a .. a na pravé straně rovnice jsou zbytečná
pajcovaná skripta s termodynamiky, která nikdo nečte, a nebude, ( tak jste
vyhodnotil mou HDV Vy !! ), nic se podle nich nestaví a nevyrábí, protože je to
v podstatě obarvený plagiát celosvětové vědy narůžovo. - Zajímalo by mě co ten
Hnědkovský do celosvětové vědy v těch celoživotních skriptech p ř i d a l
nového, co svět ještě neviděl (?) a tedy dostal za to „žold“.
..tedy to vše pro světovou vědu ve skriptech „termodynamiky“ ve kterých není
nic objevného, jen přepis toho, co už svět znal a věděl.
Nejste první plagiátor vědy, který se těmi ne-urtrahovadinami bude živit po
celý život…a urážet jiné, citace 

 Vy jako docent chemicko-fyzikálního vzdělání, rozumí v podstatě jen oboru
Stavovému chování kapalin ( nic jiného jsem od Vás neviděl ) …; víte, já mám
mozek na ty kreativní hovadiny, hned mě napadlo, že nedávno vyšly do světa
myšlenky Fagara a Sauryase, kde oni říkají že Vesmír je naplněn „kvantovou
tekutinou-kapalinou“…otázka na Vás : zdalipak se také „kvantová kapalina“
chová podle stavových rovnic ? Říkají tam ti vědci Fagara a Sauryase, že v té
kapalině poletují gravitony…hm…žádná fantasmagorie, co ?


A v tom to je : podle Vás porovnání/srovnání dvou kapalin (kapalin velkorozměrového
světa a kvantového světa ) je bezváhání „uktrahovadina“, ale u mě je to atakování chytrých
mozků, aby je „něco“ zajímavého napadlo…viz HDV !.., v tom je ten rozdíl mezi mnou a
Vámi, Vy jste na světě jen na a) urážení a na b) opisování vybádané fyziky a pobírání žoldu (
tj. na okrádání světa, kterému sám nedáváte nic )
…je to vas vytvor, ktery jednoznacne ukazuje, ze fyzice vubec nerozumite.?  kdybyste
rozumel, nikdy byste s takovou kravinou .., s tou vasi pitomosti, 1 = G.M/(c^2.x), nevylezl na
svetlo sveta. Q.E.D. ………veřejně předvádíte, že jste dement…

JN, 04.11.2019

Uznávám toliko, že myšlenka HDV je smysluplná, jen.. sem na ní sám, sám jí
postavit do matematiky a pokusit se jí tak obhájit ...je to hodně velké sousto pro

laika, a stálo mě to nesmírně mnoho snahy a sil, ( a urážek bezpočet ), jsem sám,
jsem sám na to už 40 let, a přesvědčen, že je dobré tu myšlenku prozkoumat.

