
 

 

Re: Astronomické školy 

Autor: Monika  

Datum:   13-08-06 17:21 

 

A pokud je teď ze mě deváťačka,tak na jakou střední bych měla jít,když bych dále na 

výšce chtěla studovat astronomii?? 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Martin Petrásek  

Datum:   13-08-06 17:26 

 

Musis si vybrat takovou skolu, kde budes mit dobry zaklad matematiky a fyziky. Idealni 

je gymnazium, dobry zaklad M a F maji i strojni a stavebni skoly. Pokud se ti to ale 

nepovede, nehaz flintu do zita a bez v podstate kamkoliv. Pak je ale treba pocitat s 

tim, ze matematikua fyziku bude treba dohnat na prijimaci zkousky. 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Monika  

Datum:   13-08-06 18:16 

 

Já sem někde slyšela,že bych měla jít na přírodovědné lyceum,ale evím,jestli tam je i ta 

matika a fyzika.... 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Navrátil  

Datum:   13-08-06 19:41 

 

... a Moniko, nejenže ti Petrásek dobře radí, ale on i dobře vědecky píše, zde : 

http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=m 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Martin Petrásek  

Datum:   13-08-06 21:42 

 

Moniko, zalezi na tobe, ja myslim, ze gympl uplne staci. Ale prirodovedne lyceum - proc 

ne. Matika i fyzika tam bude urcite. Snad jen, setkavam se se stredoskolaky velmi casto 

v ramci napriklad prirodovednych soutezi a zatim jsem jich mnoho z prirodovedneho lycea 

nepotkal. Pokud jsi normalni holka s normalnimi zajmy a mas krom toho rada astronomii, 

projdi radeji obycejnym gymnaziem. Budes mi pohodlne dospivani a vice casu na konicky a 

zabavu a opravdove prirodovedne vzdelavani (napriklad astronomii a astrofyziku) si pak 

nechej na pozdeji. Neni kam spechat - nejde nic predehnat :-) 

 

Jinak ten clovek s nickem Navratil je jen takovy posuk co nema co na praci, klidne jej 

ignoruj :-) 

  

Pokud bys chtela poradit konkretneji, posli radeji email. Kontakt najdes na mych www: 

http://www.petrasek.info. 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Navrátil  
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Datum:   13-08-06 23:32 

 

Slečno Moniko, pokud by jste se chtěla opravdu dozvědět "kdo" je to Petrásek, tak se 

podívejte sem : 

http://www.hypothesis-of-universe.com/documents/m/m46.doc   

 

tam uvidíte jaký charakter má "honič pavědců", který sám toho moc neumí, ( viz jeho 

chabé znalosti zde : http://www.hypothesis-of-universe.com/index.php?nav=m ) a pochopíte 

jaký je to arogantní, namyšlený, až sadistický člověk, který se vysmívá lidskosti a 

utrpení člověka. 

 

Odpovědět na tento příspěvek  

  

 Re: Astronomické školy 

Autor: Monika  

Datum:   14-08-06 14:18 

 

Každopádně děkuji za názory,ale už to stačí,aby tady nezačala hádka.Ještě to 

promyslím,zkusím se někde podívat a uvidím. 

 

Mějte se krásně 

 

Monika 
 

 

 

 

 

22.08.2006. Opět je vidět, že moje slušné ironie nemohou zastavit jeho potřebu ponižovat, ani v období 

trestního oznámení a po nekorektní pomluvě v televizi, že ho prýý chci zabít. 

 

* 

 

* 

 

08.02.2010 - A pane super-vzdělaný znalče Lottře, všimněte si, že tenkrát v 08/2006 jsem na jeho drzé a 

gaunerské urážky >pod kůži<, do středu duše, a na nejcitlivější místo >člověka<, reagoval v odpovědi 

naivně slušně. ( vlastně ve všech odpovědích na jeho urážky pouze ironicky a ve své podstatě slušně ) A 

to bylo na v období, kdy jsem čelil ( dlouhodobě ) urážkám Petráska a jeho grázlů i tvému nekorektnímu 

znaleckému „označení“, Lottře :  

 

„… nepříčetný, trpící duševní chorobou paranoidní schizofrenií, která se projevuje zejména přítomností 

bludných přesvědčení převážně persekučního a invertorního typu s odštěpením od běžné reality v akutní fázi 

paranoidní schizofrenie, s vymizelými rozpoznávacími schopnostmi,  pro společnost nebezpečný s 

doporučením ústavní léčby, protože v ambulantních podmínkách spolupracovat nebude.“ 

 

Znalče Lottře, všude na světě se takové urážky řeší jednoduše pěstí do xichtu ( pokud jste to nikdy 

neviděl od kovbojského Texasu až po všechny české hospody 4 té cenové skupiny ). .. a nikdy nikdo na 

celém světě takovou pecku do zubů za takovou urážku neoznačil jako paranoidní schizofrenie, bla-bla-

bla…pane vůl. 
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