
Vážení čtenáři. Tohle je vzácná ukázka moderní kritiky českého vědeckého pracovníka ( žáka 

Kulhánkova ) ; prosím čtěte zezdola nahoru kvůli chronologii 

 

 

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

hacker_   Go  
14.srpen 2018 8:55:17  

Co je to solidní věda José zjevně netušíš. A rozhodně do solidní vědy nepatří HDV.  

Protože HDV nic neumí předpovědět a nic neumí spočítat. Proto ji nelze falsifikovat. 

Proto nemá s žádnou přírodní vědou nic společného a je to jenom hromada 

patafyzikálních blábolů, kterými se nikdy nikdo nebude zabývat, pokud tedy není 

psychiatrem nebo kriminalistou, v tom nejhorším případě.  

Předveď předpověď, předveď výpočet. Dokud tohle HDV neumí, strč si ji za klobouk, 

je to jenom zcela bezcenná sračka. Pochopíš to někdy? (Nevěřím v to) 

Odpovědět Reakce na deddek, 13.8 2018 22:14 | Vlákno   

 

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

 

hacker_   Go  
13.srpen 2018 17:10:32  

Čas to rozhodne, né ty !!!!  

I kdepak. Historii hodnotí čas, a podobné věci. V přírodních vědách je to jednodušší. 

Protože v nich falsifikujeme. Pokud nejde něco falsifikovat, nemusíme na nic čekat a 

můžeme rozhodnout ihned, že je to jenom blábol a ne hypotéza/teorie.  

HDV nic neumí předpovědět a nic neumí spočítat. Proto ji nelze falsifikovat. Proto 

nemá s žádnou přírodní vědou nic společného a je to jenom hromada patafyzikálních 

blábolů, kterými se nikdy nikdo nebude zabývat, pokud tedy není psychiatrem nebo 

kriminalistou, v tom nejhorším případě.  

Předveď předpověď, předveď výpočet. Dokud tohle HDV neumí, strč si ji za klobouk, 

je to jenom zcela bezcenná sračka. Pochopíš to někdy? (Nevěřím v to) 

Odpovědět Reakce na deddek, 13.8 2018 12:01 | Vlákno   
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hacker_   Go  
13.srpen 2018 10:22:22  
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Děkuji za výmluvnou sondu o stavu tvé duše. Není to věru hezký pohled :-P  

Protože chápeš opravdu velmi pomalu, budeme si muset zopakovat zcela prostou 

skutečnost. HDV neumí nic předpovědět, neumí nic spočítat (jedno plyne z druhého 

a naopak) a proto nemá nic společného s žádnou přírodní vědou a je to jenom 

hromada patafyzikálních blábolů, kterými se nikdy nikdo nebude zabývat, pokud tedy 

není psychiatrem nebo kriminalistou, v tom nejhorším případě.  

Předveď předpověď, předveď výpočet. Dokud tohle HDV neumí, strč si ji za klobouk, 

je to jenom zcela bezcenná sračka. Pochopíš to někdy? (Nevěřím v to) 

Odpovědět Reakce na deddek, 13.8 2018 7:36 | Vlákno   
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hacker_   Go  
12.srpen 2018 20:58:02  

To je panečku kolovrátek. "Protidůkazy tito blbečkové nepodali". Jasně, že podali, ty jeden 

chytrolíne, co chytré lidi častuješ blblečkamama. Jenže ty je neuznáš a/nebo ani nechápeš. 

Proto nesmyslně už po desítky let si pořád meleš ty své nesmysly. Jestli tohle není případ 

nevývratného bludu tak už nevím co.  

Ostatně, soudím, že HDV neumí nic předpovědět, neumí nic spočítat (jedno plyne z 

druhého a naopak) a proto nemá nic společného s žádnou přírodní vědou a je to 

jenom hromada patafyzikálních blábolů, kterými se nikdy nikdo nebude zabývat, 

pokud tedy není psychiatrem nebo kriminalistou, v tom nejhorším případě. 

 

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

hacker_   Go  
12.srpen 2018 20:07:20  

O ostatní se José nestarej, ti nemají s HDV nic společného. I když budeš vykřikovat, že "A vy 

zase bijete černochy", na HDV to nic nezmění.  

HDV neumí nic předpovědět, neumí nic spočítat (jedno plyne z druhého a naopak) a 

proto nemá nic společného s žádnou přírodní vědou a je to jenom hromada 

patafyzikálních blábolů, kterými se nikdy nikdo nebude zabývat, pokud tedy není 

psychiatrem nebo kriminalistou, v tom nejhorším případě.  

Na tohle se soustřeď, tomuhle se věnuj. Všechny ostatní kecy jsou jenom kecy. 

Předveď předpověď, předveď výpočet. Dokud tohle HDV neumí, strč si ji za klobouk, 

je to jenom zcela bezcenná sračka. Pochopíš to někdy? (Nevěřím v to) 
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Odpovědět Reakce na deddek, 12.8 2018 19:55 | Vlákno   
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hacker_   Go  
9.srpen 2018 19:51:46  

Tady máš bez legrace seriózní vědecký argument: Protože HDV nic neumí předpovědět a 

protože HDV neumí nic spočítat (druhá strana jedné mince) znamená to zcela samozřejmě, že 

HDV nepatří do oboru přírodních věd, protože není způsob jak ji falsifikovat.  

Že jsi ignorant je tvůj problém. Že budeš do zblbnutí opakovat lež, že HDV nikdo 

nevyvrátil je už jenom k pláči. Stokrát ti bylo vysvětleno, že není co vyvracet, protože 

viz výše. Hromadu hnoje nelze vyvrátit, tou lze jenom pohnojit pole. Takže hromada 

hnoje je, na rozdíl od HDV, aspoň k něčemu užitečná.  

Zase to všechno popři a zanadávej si. Ostatně je to jediný způsob jak vytěsnit tu 

šílenou skutečnost, že jsi zahodil 36 let života prací na něčem, co nemá ani hodnotu 

hromady hnoje. Chápu, že je to pro tebe existenciální nutnost. Slabší povahy by si při 

přiznání takové pravdy mohly sáhnout na život. Pak je ovšem vytěsnění samozřejmě 

lepší, pokud se s tím člověk neumí vypořádat racionálněji. 

Odpovědět Reakce na deddek, 9.8 2018 19:02 | Vlákno   

 

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

hacker_   Go  
9.srpen 2018 17:13:56  

Akorád že osobní výpady se konají pouze ze strany Josého. Pokázat na skutečnost, že HDV je 

patafyzikální/mašíblovské blábolení není nic osobního. 

Odpovědět Reakce na xid, 9.8 2018 16:29 | Vlákno   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

hacker_   Go  
9.srpen 2018 14:24:23  

Lžeš ty, neřáde jeden. Posmívat se myšlence je naprosto v pořádku a _nikoho_ to nemůže z 

principu urážet. Jen neřád jako ty si to bere osobně a vyvozuje si z toho "právo" urážet a 

dokonce i pronásledovat ty, co si dovolili smát se jeho myšlenkám. Všechno co vidíš u 

ostatních je ve skutečnosti u nich nepřítomné a u tebe přítomné. Proto je slušným lidem z tebe 

na blití.  

Ad:  

Mimochodem Pepku: HDV nic nepřepovídá a neumí nic spočítat. Jak to víš ? 

Opět lžeš jako když tiskne.  

No to je jednoduché a kdybys nebyl takovej ukrutnej zabedněnec, tak bys to chápal. 

V přírodních vědách falsifikujeme. To není bez předpovědí a schopnosti něco 
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kvantifikovat možné. Proto _všechno_, co nic nepředpovídá a co neumí nic spočítat 

nemá s žádnou přírodní vědou nic společného. Věda používá výhradně vědecké 

metody. Barevné omalovánky HDV ani netuší, co to vědecká metoda je.  

A proto je to jen hromada hnoje a patafyzikálních blábolů a proto se tím _nikdy_ 

nebude žádný vědec zabývat. S výjimkou psychiatrů, příapadně. A můžeš se třeba 

na hlavu postavit, odstrkovat se přitom ušima, ale přesto tuhle prostou skutečnost 

nikdy nezměníš. 

Odpovědět Reakce na deddek, 8.8 2018 19:42 | Vlákno   
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hacker_   Go  
8.červenec 2018 20:45:57  

Proč by se ti kua měl dědku někdo omlouvat za to, že vidí a říká, že HDV je jen hromada 

sraček? Jak jsi vůbec přišel na to, že lidi si nemůžou o HDV myslet a říkat co chtějí? Máme 

svobodu projevu a kritizovat myšlenku nebo se jí posmívat je naše nezadatelné právo a nikdo 

si za to nemůže nárokovat žádnou omluvu. Omluvu chtěj, když někdo ošklivě mluví o tobě, 

ne o HDV. Sám pořád nadáváš všem (osobám a nikoli myšlenkám), to ty jsi ten, co by se měl 

omlouvat, neřáde jeden. 

Odpovědět Reakce na Joosef, 8.7 2018 9:25 | Vlákno 
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hacker_   Go  
22.červen 2018 17:10:45  

> A fakt ze Vas tahleta jeho vize ponekud "rozciluje" mluvi spis v jeji prospech nez v ten Vas.  

Jak se ti tam, u svatýho Alebrta, vloudilo slovo "fakt"?  

Jeho vize nikoho nerozčilují, protože nikoho nezajímají. Co obtěžuje je jeho 

sprosťáctví vůči každému kdo neobdivuje HDV, jeho nesmyslný názor, že kritika 

HDV je jeho osobní urážka opravňující chovat se jako hulvát a v neposlední řadě to, 

že v návaznosti na vše předešlé stalkoval a nebezpečně vyhrožoval nejednomu 

člověkovi, udával je na PČR, dokud za to málem sám neskončil v lochu. Pak se 

konečně nepatrně probral. 

Odpovědět Reakce na Pritel na dratku ( M, 22.6 2018 16:58 | Vlákno   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

hacker_   Go  
22.červen 2018 13:34:11  

Pořád škemráš o protiargumenty, tak tady jeden máš: HDV nic nepředpovídá, nic neumí 

počítat a je to proto jen hromada sraček. To, že pořád nechápeš, že tohle JE vědecký 

protiargument není můj problém. Nauč se používat kritické myšlení a vědeckou metodu. 
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Odpovědět Reakce na deddek, 22.6 2018 9:43 | Vlákno   
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hacker_   Go  
21.červen 2018 13:00:24  

Deddek rekapituluje.  

Všimněte si, že říct o myšlence, že je to hromada nesmyslů, sraček apod., považuje 

Natráfil za urážku a za ospravedlnění toho, že on pak uráží osobu, která tu "urážku" 

napsala. Takže všechny ty "grázly" apod., co tam soustavně rozdává, dělá grázla, 

bez uvozovek, hlavně z něho samotného.  

Žádná myšlenka nesmí být vyňata z možnosti ji kritizovat a žádnou myšlenku nelze 

urazit. Urazit je možné jedině člověka. A to je taky to jediné, co José umí. V tom je 

dokonce mistr ;-) 

 

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

hacker_   Go  
19.červen 2018 20:13:02  

Se tím arkývem zalkni, neřáde.  

> já totálně nesnáším lži, podvody, vytrhávání z kontextu a nepravdy.  

Proto soustavně všechno toto děláš. Dej si placku na čelo a kup si zrcadlo a nafackuj 

mu. 

Odpovědět Reakce na deddek, 19.6 2018 12:20 | Vlákno   

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

hacker_   Go  
18.červen 2018 20:09:05  

Já už to ano nebudu linkovat (z mobilu), ale ten yrotl už se zase prsí ve styly "řádné vědecké 

protiargumenty".  

HDV nic nepředpovídá, neumí nic spočítat, takže není co vyvracet. Toto JE řádný 

vědecký "protiargument". Jen je to meta argument, ale postačující aby se nikdo tou 

hromadou sraček nezabýval. Protože trotl tento jednoduchý fakt nikdy neuzná, 

protože ani nechápe, je jeho blud nevývratný. Jinými slovy, mluvíme o diagnóze, 

nikoli o fyzice. 

Odpovědět   
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hacker_   Go  
4.červen 2018 18:01:47  

Jako by to na Magoru dělal jinak.  

Někdo řekl, že jen blbec opakuje pořád totéž a doufá, že tentokrát to dopadne jinak ;-

) 

Odpovědět Reakce na edemski, 4.6 2018 17:02 | Vlákno   

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

hacker_   Go  
31.květen 2018 18:38:20  

Tak on funguje. Teď se například pokouší vytvořit iluzi, že otázky na HDV nejsou žádné, cit. 

"PROTIARGUMENTY".  

TVL, to je vlastně geniální. Nic neumím předpovědět, nic neumím spočítat a otázka 

na cokoli není protiargument ergo jsem fyzikální genius a vy všichni jste hajzlové. A 

ti, co kladou otázky, jsou hajzlové na druhou, protože nemají kromě otázek žádné 

"protiargumenty" a jen mi závidí, že mi bude posmrtně, kdyby to šlo, dozajista 

udělena nobelofka za tu hromadu hnoje, co nic nepředpovídá, nic neumí spočítat a 

nikdo se té hromady nesmí ani na nic zeptat. To nevmyslíš, to je prostě neprůstřelné! 

Odpovědět Reakce na edemski, 31.5 2018 18:04 | Vlákno 

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

hacker_   Go  
31.květen 2018 12:30:40  

Stařeček duševně masturbuje nad představou, že někomu z jeho blábolů padá čelist, ovšem ne 

úžasem nad tím, že říká hypotéza něčemu co nic předpovídá. 

Odpovědět   

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

hacker_   Go  
29.květen 2018 13:38:11  

Staříček už zase zapomněl, že mi tam zakázal přístup a pořád mě tam oslovuje a polemizuje 

se mnou.  

Dej si placku na čelo nevzdělanče. Celý smysl LHC je právě ověřování předpovědí.  

Ale abych pro tvůj další krok stranou snad nezapomněl: O LHC se starat nemusíš. To 

tvoje HDV nic nepředpovídá, neumí nic spočítat, proto ji nelze falsifikovat a proto 

nemá s žádnou přírodní vědou nic společného. Přejmenuj si to na "KOP" (kecy o 

patafyzice) a nikdo ti nebude nic vyčítat. Ale ani ty nemůžeš nikomu vyčítat, že KOP 

nikoho nezajímají. 
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Odpovědět   

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

hacker_   Go  
26.květen 2018 10:04:29  

Re: https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068548088#article-1068548088  

Pořád to nechápeš. Odkazy na cizí práce, které podle tebe něco předpovídají nebo 

nepředpovídají jsou pro hodnocení HDV zcela irelevantní. Je to která HDV nic neumí 

předpovědět a nic neumí spočítat a proto nemá s žádnou přírodní vědou nic 

společného a je to jen hromada hnoje.  

 
Odpověď sem, protože Chosé mi odpovídá u sebe v audírku, ale zakázal mi tam i číst ;-) 

Odpovědět  

 

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

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

A protože jsem už  tady koncem května dal tomuto „gramofónovému spisovateli“ ban, tak šel 

své „sračky“ vyprazdňovat na jiný klub. 

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

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

 

hacker_   Go  
25.květen 2018 10:23:52  

Povídání o fyzice je fajn. Tvrdit, že mám hypotézu vysvětlující bůhví co všechno, která ale 

zároveň neumí nic předpovědět a nic spočítat, tak to je hromada hnoje samozřejmě. A protože 

to s vědou nemá nic společného, tak se tím vědci nezabývají. Což je samozřejmost a ne jejich, 

ale tvoje chyba. A za tuhle svoji chybu vědce pomlouváš, stalkuješ je, nebezpečně jim 

vyhrožuješ až ses konečně spálil a jeden tě, po právu, málem dostal do vězení. Od kterého tě 

zachránilo jenom úprkem prk do omezení způsobilosti k právním úkonům.  

Neřád jsi. Zlý, hloupý a sprostý nestyda. 

Odpovědět Reakce na deddek, 25.5 2018 10:11 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.květen 2018 16:26:58  

Ale právě že tohle jsou velmi exaktní vědecké argumenty. Ten argument je tento: Pokud 

nějaká myšlenka není falzifikovatelná tak se s ní přírodní vědy nemohou zabývat.  

Třeba se na hlavu postav, ale to _je_ vědecký argument. Konkrétní věda, která tenhle 

poznatek přináší je filosofie. Na to, že přírodovědné teorie musí být falsifikovatelné 
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upozornil Popper. Tak si ho nastuduj. Budeš nadávat Popperovi za to, že potvrzuje, 

že HDV, která neumí nic předpovědět a neumí nic spočítat nemá s přírodní vědou nic 

společného? Klidně můžeš. A věříš, že tím něco změníš? Klidně můžeš, ale 

nezměníš. 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.5 2018 14:56 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.květen 2018 16:22:45  

Pořád to nechápeš a tak to je potřeba pořád opakovat. Já nejsem důležitý. Důležité je, jak 

pracuje přírodní věda. Přírodní věda pracuje tak, že se vytvářejí falsifikovatelné teorie. To 

jsem nevymyslel já, takže na mě zapomeň a věnuj se tomu, jak přírodní vědy fungují. Pak se 

dobereš jádra pudla. Zní takto: HDV nic nepředpovídá a neumí nic vypočítat, proto není 

falsifikovatelná a proto se s ní přírodní vědy ani nemohou, protože nedokáží, zabývat. Není 

čím se zabývat. A protože meleš pořád dokola něco o mně, tak znovu: Já o tom nerozhoduju, 

ty o tom nerozhoduješ. Ale v žádném případě nezměníš, jakým způsobem přírodní vědy 

fungují. Rozsvítí se ti někdy konečně? 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.5 2018 14:51 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.květen 2018 13:23:00  

Řádné vědecké protiargumenty ti každý rád a ochotně poskytne až bude k čemu.  

Jediné k čemu ti lze zatím poskytovat řádné vědecké protiargumenty, které ovšem 

naprosto ignoruješ a/nebo nechápeš, je to, že pokud HDV nic nepředpovídá a neumí 

nic spočítat, tak ten argument zní: "Není to věda, nelze to vyvrátit, není co, není o 

čem diskutovat!". 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.5 2018 12:31 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.květen 2018 13:20:18  

Prostě ty necheš a nedokážeš pochopit, že když HDV nic nepředpovídá a nic neumí spočítat 

tak nemá s přírodními vědami nic společného a tvoje požadavky, aby HDV někdo vyvrátil 

důkazamama jsou totálně zcestné. Nic nepředpovídá takže nejde falzifikovat.  
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Už jenom to, že současně (konečně) přiznáváš, že HDV je jenom hromada hnoje a 

současně posedle vyžaduješ dokázání, že hromada hnoje není přírodovědná teorie, 

ilustruje vše natolik dostatečně, že to ani komentář nepotřebuje.  

Udělej z HDV něco, co umí něco předpovědět a spočítat a rázem se bude o čem 

bavit. Zatím se lze bavit jen o tvé zarážející neschopnosti za desítky let pochopit čím 

se liší věda/hnůj a pavěda. 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.5 2018 12:43 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.květen 2018 8:58:13  

HDV nikdo nevyvrací. Když HDV neumí nic předpovědět ani spočítat tak není co vyvracet. 

To je jako by někdo chtěl vyvracet hromadu hnoje ;-) 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.5 2018 7:21 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

23.květen 2018 14:03:37  

> Zdalipak si někdo zdejší všimnul, že Mihulka v článku použil grafiku pro proton a 

namaloval uvnitř protonu tři kuličky – kvarky různými barvičkami „jakoby“ byl každý z 

kvarků jiný kvark.  

Ale oni samozřejmě jsou každý jiné barvy! O kvantové chromodynamice jsi ještě nic 

neslyšel? Tohle se ti bude líbit, jsou tam pěkné bobrázky.  

(c.f. podnět v poště) 

Odpovědět Reakce na deddek, 23.5 2018 6:51 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

23.květen 2018 13:58:39  

Já už snad jen tu kávičku ;-) 

Odpovědět   
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Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

21.květen 2018 19:08:06  

Chosé, je tu dotaz z pošty:  

Q: ... jaky je teda význam jeho dvouveličinovýho převodu... A HLAVNĚ jaké 

nové prvky/reakce by tou jeho binarni kombinací jako chtěl najít, ten budoucí 

"fyzik", co zakopne o jeho www...  

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

21.květen 2018 17:26:55  

Žyšy, to nemusíš dokazovat, že mám pravdu. To je přece vidět ;-P 

Odpovědět Reakce na deddek, 21.5 2018 16:53 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

21.květen 2018 13:25:19  

Za prvé přestaň být sprostý. To, že s tebou nikde nesouhlasí ti k tomu nedává žádné právo.  

Za druhé neumíš číst. Pokud máš myšlenku, která neumí nic předpovědět, tak nejde 

falsifikovat. Pokud to nejde falsifikovat, tak to není přírodovědná teorie. Tvoje "zdroje" 

z osel.cz s tím nemají naprosto nic společného. To tvoje HDV neumí nic předpovědět 

a proto ji nelze falsifikovat a proto nemá s žádnou přírodní vědou nic společného. 

Křikem "a vy zas bijete černochy" se na tom nic nezmění. Jseš sprostý a ještě 

argumentačně podvádíš.  

Ano, HDV, která neumí nic předpovědět je jen hromada hnoje. V tvém případě navíc 

smrdí víc než obvykle, protože lžeš, nadáváš, udáváš a podvádíš. Přestaň s tím 

otravovat. Vrať se, až bude HDV umět něco předpovědět. Podmínka, aby uměla taky 

něco spočítat je měkčí, to už může v některých případech udělat někdo jiný, ale i tato 

podmínka je naprosto nutná. Bez vyjídření nějaké konkrétní hodnoty pro nějakou 
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situaci opět nelze falsifikovat a opět pak nejde o přírodní vědu. Nadávej si, lži a 

podváděj dál, pokud se chceš v té hromadě hnoje utopit.  

Nebo zkus z HDV udělat něco, co se týká fyziky tj. přírodní vědy. Je to jen na tobě. 

Odpovědět Reakce na deddek, 21.5 2018 9:52 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

20.květen 2018 21:08:26  

> Dostaneš vždy stejnou odpověď : HDV nepředpovídá, HDV navrhuje vizi.  

Ok, pokud HDV neumí nic předpovědět tak nemá s přírodními vědami naprosto nic 

společného a je to jen hromada hnoje (plus tvých vulgarismů a udávání). Není pak již 

nutno ani řešit, jestli HDV umí něco spočítat, protože něco umět spočítat je 

samozřejmě umět něco předpovědět.  

Jen pro ilustraci: Newtonův gravitační zákon umí spočítat (a tedy předpovědět) jakou 

silou se budou přitahovat pohybovat dvě tělesa v závislosti na hmotnostech těch 

dvou těles a jejich vzdálenosti. Z dnešního pohledu velmi jednoduchá záležitost. HDV 

neumí ani tohle. Neumí naprosto nic.  

Tak proč s tou hromadou hnoje desítky let otravuješ půlku internetu? 

Odpovědět Reakce na deddek, 30.4 2018 6:26 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

29.duben 2018 18:48:11  

Deddeku, uveď jeden jediný příklad toho, co HDV umí předpovědět, vyber si nějaký případ té 

předpovědi a uveď postup, kterým se dle HDV vypočítá hodnota výsledku pro daný případ a 

kolik to vychází.  

Všechno ostatní jsou nepodstatné tlachy.  

Odpovědět Reakce na deddek, 29.4 2018 18:01 | Vlákno   

Sdílet  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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hacker_   Go  

25.duben 2018 8:31:53  

Problém s chápáním psaného text?  

Uveď jeden jediný příklad toho, co HDV umí předpovědět, vyber si nějaký případ té 

předpovědi a uveď postup, kterým se dle HDV vypočítá hodnota výsledku pro daný 

případ a kolik to vychází.  

Důvodem modrého slovního salátu je, že nic takového HDV neumí. Proto HDV nemá 

s vědou nic společného a ty jsi jenom zatracenej neřád, co otravuje lidi s modrým 

slovním průjmem a pak jim nadává, že s těmi sračkami nikdo nechce mít nic 

společného.  

Nic, naprosto nic vědeckého jsi nevymyslel. Jinak by totiž uvést a vyčíslit nějakou 

předpověď byla samozřejmost a hračka. A naopak, protože je to celé ty desítky let 

jenom ta hromada sraček, je uvést předpověď a výpočet nemožné. Proto se budeš 

zase vztekat a nadávat. A takhle to s tebou bude do konce života. Ani pak se nikdo 

nebude HDV zabývat. Neexistuje důvod, proč by se měla fyzika zabývat něčím co 

neumí nic předpovědět ani nic vypočítat.  

Tos to dopracoval Pepku.  

 
A budeme si opakovat: Uveď jeden jediný příklad toho, co HDV umí předpovědět, vyber 

si nějaký případ té předpovědi a uveď postup, kterým se dle HDV vypočítá hodnota 

výsledku pro daný případ a kolik to vychází.  
Odpovědět Reakce na Joosef, 25.4 2018 6:03 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

24.duben 2018 20:37:48  

Pořád to Pepku nechápeš. Seznam tvejch 16-ti dojmů mě ani nikoho jinýho nedojímá a 

nezajímá.  
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Uveď jeden jediný příklad toho, co HDV umí předpovědět, vyber si nějaký případ té 

předpovědi a uveď postup, kterým se dle HDV vypočítá hodnota výsledku pro daný 

případ a kolik to vychází.  

Pokud něco takového máš, je o čem se bavit.  

Pokud nic takového nemáš, není se o čem bavit.  

Je to na tobě. Já sice tvrdím, že máš prd, ale máš naprosto jednoduchou možnost 

ukázat, že nemám pravdu. Tak proč pořád místo toho plácáš pořád dokola jenom 

kraviny, nadávky apod., he? 

Odpovědět Reakce na Joosef, 23.4 2018 18:27 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

22.duben 2018 18:04:09  

Z tvé roztomilé odpovědi" lze poměrně dobře konstatovat několik důležitých poznatků:  

1. Otázka, zda HDV umí něco předpovědět nebo něco vypočítat je podle tebe 

otázka, cituji "která nasere". Zde bychom mohli zcela rozumně skončit, protože 

Q.E.D.  

2. Následuje pouze jenom obvyklá snůška invektiv a vulgarit. Žádná odpověď na mé 

otázky. Čert vem ten tvůj slovní salát, ale zaznamenání hodným shledávám lži, ke 

kterým se, byv zjevně přitlačen do kouta reality, uchyluješ. Nikdo po tobě nežádá 

provedení experimentů. Dokonce jsem po tobě nežádal ani návrh experimentu. 

Takže výmluvy na to, že to je mimo tvoje možnosti jsou jenom lež, kterou se, marně, 

pokoušíš odvést pozornost od toho, že HDV je o ničem.  

 
Vrátíme se hezky k základům. Uveď příklad, co umí HDV předpovědět. Vyber si nějaký 

případ té předpovědi a vyčísli, kolik to podle HDV vyjde. Pokud existuje pro tuto předpověď 

existující pozorování, uveď jaký je rozdíl mezi výsledkem pozorování a tím, co vypočítala 

HDV. Pokud je neshoda nezanedbatelná, zdůvodni, proč výpočet podle HDV odporuje 

pozorování. Pokud HDV umí předpovědět jen něco, co nikdo ještě nezkusil změřit, nevadí. 

Uveď jaký je předpovězený výsledek měření a nech na nějakém experimentálním fyzikovi 

aby navrhl jak to naměřit a kde na to sehnat peníze. To není primárně tvoje starost.  
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Pokud ale HDV neumí nic předpovědět nebo neumí ty předpovědi nijak spočítat, tak 

je HDV hromada sraček, kterou nejde vyvrátit. Takže se zcela nespravedlivě zlobíš a 

soptíš na fyziky, že se o HDV nezajímají. Není v takovém případě o co se zajímat. V 

přírodních vědách musí být teorie falsifikovatelná. Pokud nic nepředpovídá anebo 

neumí vyčíslit, co má pozorování naměřit, není co falzifikovat a není to přírodovědná 

teorie. Je to jenom kupa hnoje, ve které si už desítky let lebedíš. Tak si lebeď, ale 

nikoho s tím laskavě neotravuj, mizero. 

Odpovědět Reakce na Joosef, 20.4 2018 17:36 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

20.duben 2018 13:32:44  

> ... že tu je nulový dialog ...  

Ono je to jinak. Když se někdo pokusí o skutečný dialog, buď to ignoruješ, nebo 

začneš nadávat. Je to už pár dní co jsem postnul  

 

Jednoduchý test José, level 0: Uveď příklad toho, co HDV správně předpovídá 

a předveď, jak se k tomu správnému výsledku pomocí HDV dopočítat (vzorce, 

dosadit hodnoty, vyčíslit výsledek. porovnat s výsledkem pozorování a/nebo 

výsledkem konkurenční teorie). Máňa připomíná, že pokud pro svůj výpočet 

použiješ pouze vzorečky z existujících, cizích teorií tak to není směroplatné, 

opisování neplatí ;-)  

Jednu věc.  

Jednu jedinou.  

Věc.  

 
Obvykle na mě reaguješ vždy. Dokonce i teď na mě myslíš, že jsem ti rozbil počítač. (Že jsi 

paranoidní neznamená, že po tobě nejdu B-). Ale na výzvu ukázat jednu jedinou věc, která by 

z HDV udělala něco jiného než děsivou snůšku blábolů se rozlehlo jenom ohlušující ticho.  
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Ale třeba jsi to tady jenom přehlédnul, pročež ti to dnes opakuji a máš příležitost 

dokázat snadno a rychle, že HDV je o něčem a ne o ničem. Držím palce a těším se 

na odpověď. Vždy se rád něco nového přiučím. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

17.duben 2018 13:03:06  

Přiznejte se! Kdo jste Josého rozbil? 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

15.duben 2018 11:32:51  

Jednoduchý test José, level 0:  

Uveď příklad toho, co HDV správně předpovídá a předveď, jak se k tomu správnému 

výsledku pomocí HDV dopočítat (vzorce, dosadit hodnoty, vyčíslit výsledek. porovnat 

s výsledkem pozorování a/nebo výsledkem konkurenční teorie). Máňa připomíná, že 

pokud pro svůj výpočet použiješ pouze vzorečky z existujících, cizích teorií tak to 

není směroplatné, opisování neplatí ;-)  

Jednu věc.  

Jednu jedinou.  

Věc. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

14.duben 2018 10:21:16  

Ne José. HDV dokonce ani není špatně. HDV neumí nic spočítat, neumí nic předpovědět, 

takže se nedá vyvrátit. Není co vyvracet. Proto nemá HDV s vědou pranic společného. Tvoje 
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utkvělá představa o opaku není naprosto ničím podložená. Je to jen tvoje utkvělá představa. 

Nic víc.  

Udělat z toho ověřitelnou, tj. nutně vyvratitelnou teorii jsi za ty desítky let mohl udělat 

několikrát. Pak by se bylo o čem bavit. Ani tu možnost, že bys měl v něčem pravdu, ti 

dopředu nikdo nemůže vzít. Nic z toho jsi ale neudělal. Místo toho jsi jen nadával, 

pomlouval, pronásledoval a udával. Jediný, komu to opravdu můžeš vyčítat, je ten 

člověk, který na tebe ráno kouká ze zrcadla. 

Odpovědět   

 

hacker_   Go  
17.duben 2018 13:03:06  

Přiznejte se! Kdo jste Josého rozbil? 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

15.duben 2018 11:32:51  

Jednoduchý test José, level 0:  

Uveď příklad toho, co HDV správně předpovídá a předveď, jak se k tomu správnému 

výsledku pomocí HDV dopočítat (vzorce, dosadit hodnoty, vyčíslit výsledek. porovnat 

s výsledkem pozorování a/nebo výsledkem konkurenční teorie). Máňa připomíná, že 

pokud pro svůj výpočet použiješ pouze vzorečky z existujících, cizích teorií tak to 

není směroplatné, opisování neplatí ;-)  

Jednu věc.  

Jednu jedinou.  

Věc. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

14.duben 2018 10:21:16  
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Ne José. HDV dokonce ani není špatně. HDV neumí nic spočítat, neumí nic předpovědět, 

takže se nedá vyvrátit. Není co vyvracet. Proto nemá HDV s vědou pranic společného. Tvoje 

utkvělá představa o opaku není naprosto ničím podložená. Je to jen tvoje utkvělá představa. 

Nic víc.  

Udělat z toho ověřitelnou, tj. nutně vyvratitelnou teorii jsi za ty desítky let mohl udělat 

několikrát. Pak by se bylo o čem bavit. Ani tu možnost, že bys měl v něčem pravdu, ti 

dopředu nikdo nemůže vzít. Nic z toho jsi ale neudělal. Místo toho jsi jen nadával, 

pomlouval, pronásledoval a udával. Jediný, komu to opravdu můžeš vyčítat, je ten 

člověk, který na tebe ráno kouká ze zrcadla. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

13.duben 2018 21:03:38  

není co  

není co  

není co  

Odpovědět Reakce na anonym, 13.4 2018 20:14 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

13.duben 2018 13:48:33  

Těžko, jinak by nevyplodil zase takovej nesmysl. 

Odpovědět Reakce na anonym, 13.4 2018 13:46 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

13.duben 2018 11:26:30  

To, že v STR jsou fyzikální zákony invariantní vůči Lorentzově transformaci naprosto 

neznamená, že je na ní STR postavená. Srovnej třeba s Maxwellem.  

Ad: " já mám v archívu už 33 let staré důkazy o pootáčení soustav". Slovo důkaz 

znamená naprosto něco jiného než si myslíš. Kdybys měl pro kterýkoli z tvých 

blábolů důkaz, tak už by to nebyl blábol a nikdo by se tomu nesmál. To by nedávalo 
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žádný smysl. Barevné výkřiky nic nedokazují. Řádná teorie, solidní matematický 

aparát, předpovědi, ideálně nové, v souladu s pozorováním. Tak se ověřují fyzikální 

teorie, patlale prolhanej. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

12.duben 2018 12:55:43  

To co je pro tebe flusanec je pro absolventa SŠ fyziky korektní hodnocení tvé patafyziky. 

Místo aby ses tu SŠ fyziku doučil, tak to prostě (a sprostě) odmítneš. Takže se nikdy nic 

nenaučíš. Tvoje volba, nevzdělanče :-P 

Odpovědět Reakce na deddek, 12.4 2018 12:20 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

12.duben 2018 11:36:25  

Ještě se nepřehoupnul přes pochopení pojmů současnosti a soumístnosti a co z nich pro tento 

experiment plyne. Pak pochopitelně blekotá takovéhle ukrutné hovadiny. 

Odpovědět Reakce na anonym, 12.4 2018 10:15 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

10.duben 2018 8:29:54  

Neblbni člověče, vždyť navrhuješ použít vědeckou metodu místo blábolení. To dědek ani 

žádný jiný patafyzik nemůže připustit, to by se jim totiž domeček z karet rychle rozsypal ;-)  

Proto je celá HDV jen hromada obarvených .doců, ze kterých nejde nic odvodit, nic 

spočítat. Ale taky díky tomu nejde vyvrátit, není totiž co vyvracet. 

Odpovědět Reakce na zly_kokos, 10.4 2018 7:53 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

10.duben 2018 7:36:35  
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Nevím, jestli někdo ty tvoje bláboly na tvém webu čte, ale já rozhodně ne. Jen jsem chtěl 

podotknout, že když to uvedeš "perly sviním", tak to určitě čtenost výrazně zvedne. Jan tak 

dál, neřáde ;-)  

Že je pro tebe SŠ fyzika dosud nepřekonanou metou jsme si ukázali mnohokrát už 

před lety a od té doby nastala tak maximálně regrese. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 20:03:38  

Stav se, zvu tě na pivo. Budu se těšit ;-) 

Odpovědět Reakce na deddek, 9.4 2018 20:00 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 18:47:58  

Ještě jsi zapomněl napsat, že taky kradu B-) 

Odpovědět Reakce na deddek, 9.4 2018 18:46 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 13:51:15  

Dával jsem ti sem (pokud to nebylo ještě na Mageu) opakovaně vysvětlení proč je "čárka 

kolmá na spektrum" sémantický nesmysl, i s bobrázkama dokonce. Pokud si dobře pamatuju, 

nikdy jsi na to nereagoval a pořád dál jsi mlel tu svou písničku. Jiní se snažili podobně. A nic. 

Jen zima, hlad a polibdíro. 

Odpovědět Reakce na deddek, 9.4 2018 13:39 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 12:57:08  

On je tak nemocný člověk, že když mu někdo naivní nejdřív zkusí slušně pomoct pochopit 

nějakou jednoduchou věc z matiky nebo fyziky, tak to skončí tím, že naivka nad ním zlomí 

hůl a že na něj pak José následně podá trestní oznámení, píšu mu do práce hanopisy a občas se 

veřejně ukájí fantaziemi jak mu radostně neposkytne pomoc až pojede kolem jeho 

https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?searchedStrings=&searchedUsers=hacker_&f=20180405-135108
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.okoun.cz%2fpost%2f1068443972%3futm_medium%3dsocial%26utm_source%3dfacebook%26utm_campaign%3dfb_share_button%26utm_content%3dc781b1a4ce31b488eb70dbcfdb247c9a
http://www.okoun.cz/boards/programovaci_jazyk_go
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068443092#article-1068443092
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?searchedStrings=&searchedUsers=hacker_&f=20180405-135108
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068443083#article-1068443083
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?rootId=1068442069#article-1068443092
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.okoun.cz%2fpost%2f1068443092%3futm_medium%3dsocial%26utm_source%3dfacebook%26utm_campaign%3dfb_share_button%26utm_content%3dc781b1a4ce31b488eb70dbcfdb247c9a
http://www.okoun.cz/boards/programovaci_jazyk_go
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068442881#article-1068442881
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?searchedStrings=&searchedUsers=hacker_&f=20180405-135108
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068442878#article-1068442878
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?rootId=1068442069#article-1068442881
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.okoun.cz%2fpost%2f1068442881%3futm_medium%3dsocial%26utm_source%3dfacebook%26utm_campaign%3dfb_share_button%26utm_content%3dc781b1a4ce31b488eb70dbcfdb247c9a
http://www.okoun.cz/boards/programovaci_jazyk_go
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068442366#article-1068442366
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?searchedStrings=&searchedUsers=hacker_&f=20180405-135108
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068442345#article-1068442345
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?rootId=1068442069#article-1068442366
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.okoun.cz%2fpost%2f1068442366%3futm_medium%3dsocial%26utm_source%3dfacebook%26utm_campaign%3dfb_share_button%26utm_content%3dc781b1a4ce31b488eb70dbcfdb247c9a
http://www.okoun.cz/boards/programovaci_jazyk_go
https://www.okoun.cz/boards/vznik_vesmiru?contextId=1068442263#article-1068442263


autonehody. Ta jeho nemoc je tak nějak selektivní. Například když mu jistý pán oplatil 

žalobou za nebezpečné pronásledování (IIRC), tak se z něj hnedle stal nesvéprávný chudáček. 

Já říkám - účelovka. 

Odpovědět Reakce na Edysyn, 9.4 2018 12:46 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 12:22:36  

> To je můj problém !! Co kdybych požádal já Slezskou universitu o natočení filmu, na YOU 

TUBE, takové cca 20-30 minutové video, a to nééé o sobě, ale do vědy, tj. o HDV. A nechal 

bych si přitom od státu platit 60 odborníků, mezi nimi 20 matematiků a fyziků, co by přepsali 

HDV do superperfektní teorie.... za 3 roky by to určitě zmákli.  

Všechno špatně. Což o to, požádat si můžeš. Ale není důvod ti vyhovět. Naopak, 

bylo by na trestní oznámení pokud by se na to použily veřejné peníze. Žádné "do 

vědy", HDV nemá s vědou nic společného - a všichni to dobře vidí. Ani bambilion 

vědců ani za milion let nezmáknou přepsat HDV do superperfektní teorie. Z hovna 

bič neupleteš. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

9.duben 2018 11:53:37  

Chystáš se na Grygara, město Opavu a školu podat další trestní oznámení?  

To je hrozný, jak se užíráš touhou máš pomstít se naprosto každému, kdo ti jen 

nastaví zrcadlo. To ale za tvoji křivou hubu nemůže.  

Proč vůbec předstíráš, že je to tady o fyzice, když se zabýváš jen svou frustrací a 

věcma, co se vznikem vesmíru nemají do dělat? 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  
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9.duben 2018 7:26:17  

José, vyser se na Grygara. Ten není tvůj problém. Tvůj problém je SŠ fyzika. Tam napři své 

úsilí. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

7.duben 2018 12:30:09  

Víš co tě doopravdy ponižuje? Že máš inženýrský titul a nechápeš ani SŠ fyziku. Za to by ses 

měl fakt stydět.  

Žádné lidské právo nedělat si srandu z mašíblů a jejich pavědy neexistuje, tak si ho 

přestaň pořád dokola vysnívat. Nejenom to, ty si uzurpuješ právo na všechny, co si 

dovolí dělat legraci z HDV, flusat a podávat trestní oznámení.  

Za to by se měl stydět především, neřáde. 

Odpovědět Reakce na deddek, 7.4 2018 5:44 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

6.duben 2018 15:09:31  

Dědku jsi nejenom hloupý nevzdělanec, ale i sprostý lhář.  

Nikdo nikdy nebude HDV vědecky hodnotit, protože není vůbec co hodnotit. HDV 

nemá s vědou nic společného. Nikdo ji nezkoumal, ale se nikdo nestaral, aby se 

nešířila. Prostě nikoho nezajímá. Maximálně je dobrá k tomu si z ní dělat legraci. To 

se smí. Marně lžeš, že je to ponižování. Není. Smějeme se myšlence. Myšlenku 

nelze ponížit. HDV je prostě nezměrná prdel a čím víc fyziky člověk ovládá, tím větší. 

Nic víc v tom není. I kdyby ses rozkrájel.  

HDV nikoho vědecky nezajímá, nezajímala a zajímat nebude. Asi jako pohádka o 

Červené Karkulce. Proč by se měl fyzik zabývat pohádkami a proč by se jim nemohl 

smát? Napiš si to na zeď a denně do toho místa mlať čelem, dokud se ti nerozsvítí.  

A ještě něco: Jenom blbec kolem dokola opakuje pořád to samé a přitom doufá, že 

tentokráte to dopadne jinak. Podívej se sám na sebe kriticky. Už desítky let všude 
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jenom otravuješ, lžeš, nadáváš a udáváš a pořád dokola si myslíš, že to jednou 

dopadne jinak. Nedopadne. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  

5.duben 2018 13:51:08  

Nikdo ti žádný lidský práva neupírá ty demente. To naopak ty, ty bažíš po tom někoho umlčet 

a upřít mu svobodu názoru a projevu.  

Hlásáš bludy? Hlásej. Ostatní se ti budou smát a dělat si z tebe bžundu. Tak je to ve 

svobodném světě správně. Ty ale svobodu nenávidíš. A o vědu ti taky nikdy nešlo. 

Tvoje ego akorád bezmezně baží po uznání a ti, kdo ti ho neposkytuji, nebo se ti 

dokonce odváží smát, jsou pro tebe nepřátelé až za hrob. Tolik nenávist v tobě je, že 

kdybys býval 1% z ní dokázal přeměnit na znalosti fyziky, tak bys dávno pochopil 

aspoň tu STR. Ale to ne, to raději budeš psát na policii udání na každého, kdo se ti 

směje a koho znáš jménem. Neznámé pachatele ani nezmiňuji, ty se ani nedají 

spočítat, tolik těch trestních oznámení bylo. Neřáde. 

Odpovědět Reakce na deddek, 5.4 2018 11:00 | Vlákno   

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

 

hacker_   Go  
7.duben 2018 12:30:09  

Víš co tě doopravdy ponižuje? Že máš inženýrský titul a nechápeš ani SŠ fyziku. Za to by ses 

měl fakt stydět.  

Žádné lidské právo nedělat si srandu z mašíblů a jejich pavědy neexistuje, tak si ho 

přestaň pořád dokola vysnívat. Nejenom to, ty si uzurpuješ právo na všechny, co si 

dovolí dělat legraci z HDV, flusat a podávat trestní oznámení.  

Za to by se měl stydět především, neřáde. 

Odpovědět Reakce na deddek, 7.4 2018 5:44 | Vlákno   

Sdílet  

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

 
hacker_   Go  
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6.duben 2018 15:09:31  

Dědku jsi nejenom hloupý nevzdělanec, ale i sprostý lhář.  

Nikdo nikdy nebude HDV vědecky hodnotit, protože není vůbec co hodnotit. HDV 

nemá s vědou nic společného. Nikdo ji nezkoumal, ale se nikdo nestaral, aby se 

nešířila. Prostě nikoho nezajímá. Maximálně je dobrá k tomu si z ní dělat legraci. To 

se smí. Marně lžeš, že je to ponižování. Není. Smějeme se myšlence. Myšlenku 

nelze ponížit. HDV je prostě nezměrná prdel a čím víc fyziky člověk ovládá, tím větší. 

Nic víc v tom není. I kdyby ses rozkrájel.  

HDV nikoho vědecky nezajímá, nezajímala a zajímat nebude. Asi jako pohádka o 

Červené Karkulce. Proč by se měl fyzik zabývat pohádkami a proč by se jim nemohl 

smát? Napiš si to na zeď a denně do toho místa mlať čelem, dokud se ti nerozsvítí.  

A ještě něco: Jenom blbec kolem dokola opakuje pořád to samé a přitom doufá, že 

tentokráte to dopadne jinak. Podívej se sám na sebe kriticky. Už desítky let všude 

jenom otravuješ, lžeš, nadáváš a udáváš a pořád dokola si myslíš, že to jednou 

dopadne jinak. Nedopadne. 

Odpovědět   

Sdílet  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  

hacker_   Go  

13.leden 2018 13:58:24  

Je to marný. Skoro 40 let bádá nad tím svým nesmyslem a pořád ještě nechápe ani 

středoškolskou fyziku. 

Odpovědět   

Sdílet  

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

 

Tak tohle, chronologicky směrem nahoru je intelektuální výplod jednoho …no jak ho označit 

nejlépe : schizofrenika, kterého v r. 2017 pustili.  

    Asi šedesátkrát mi zopakoval ve svých postupných příspěvcích za půl roku, stejné a stejné a 

stejné hodnocení, že moje HDV jsou patafyzikální sračky, které nic nepředpovídají, nic neumí 

spočítat a proto je to hromada hnoje, která nepatří do vědy.  

    Mohl to říci 2x, nebo 3x…ale „On“, žák Kulhánka, to řekl 50x (!)  Co si má myslet 

obyčejný slušný čtenář ? …o tom srači co nesere sračky, ale 50x napsal stejnou recenzi 

k jedné hypotéze. 

 

JN, 15.08.2018 
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