
 

 

… a je to tu ! 

 

Kdo by si myslel, že lidé ze světa intelektuálů jsou charakternější a slušnější, než ostatní 

„plošná populace“, tak by se mýlil a hodně mýlil.  

Když intelektuál vidí davové linčování nějaké objeti, je mu to fuk .. naprosto !!! ( a jsou na to 

důkazy…, i ty, že si sám do oběti kopne, když ho přepadne chuť ). 

 

Ale  běda, když se taková oběť vzepře a…a právě jemu (!), ..pak i sebenepatrnější „dotek“ 

jeho pýchy a ega se ho dotkne a startuje-vystartuje : startuje s protiútokem namísto 

retrospektivního uvažování o příčině „doteku“ a toho, zda si to sám vlastně nezavinil. Prostě i 

intelektuál je ***** ( já to nechci říkat zrovna o Kulhánkovi : grázl ). Jenže je. Protože urážel 

kdysi a nikdy se neomluvil. A dodnes to ví, a dodnes si uvědomuje, že co udělal korektní 

nebylo. Svědčí to o tom, že nemá charakter, ani svědomí a že mu cizí bolet dělá – víceméně – 

radost. Ale běda, když si zbídačená oběť sáhne „na jeho tričko“ ( nebo červený trenýrky ). 

 

Pan profesor mi napsal dopis 02.07.2018  ….a to právě když jsem si sáhl na jeho tričko 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_224.pdf   01.07.2018 k jeho vědeckému 

názoru z  30.06.2018. https://www.aldebaran.cz/bulletin/2018_21_hub.php   To byl fofr…co ? 

13 let nic, a najednou „ego“ ješitnosti „vědeckého demokrata“ se vyzářilo… 

 

Ta rychlost agrese, tedy reakce na „dotyk ega“ je velmi zarážející. Celých 13-14 let si pan 

profesor nevzpomněl, že by se měl postavit čelem k vlastnímu selhání, ( poflusání vizí 

„HDV“, vlastně opačně : poflusání lidskosti aniž by se k vizím do kosmologie poctivě 

vyjádřil !  ), popřípadě čelem k lidovému mysliteli z Vídně, ( to je jeho výrok ) a k jeho vizím, 

kterým vynaložil nesmírné úsilí ( a které nejsou o nic horší než spoustu jiných blábolů 

z celého světa, které si vymýšlí fyzikové titulovaní  a publikuje je nejen Mihulka ).  

 

 

Pan profesor mi napsal 02.07.2018 ve 12:54h. :  

 

(  ) 

Vážený pane Navrátile,  

doslechl jsem se, že jste se včera rozhodl mně zakoupit červené trenýrky. Netuším, jaké hnutí 

mysli vás k tomuto kroku vede, ale trencle by se určitě šikly. Pokud budou dosti veliké, a já 

doufám, že ano, lze je využít mnoha způsoby: například na nich demonstrovat zakřivení 

časoprostoru, cedit s nimi barvu a zbavit ji tím hrudek, zakrýt s nimi nevábná zákoutí nebo je 

prostě použít k zacpání huby či jako fábor za rozměrným nákladem.  

 

Děkuji vám za tento velkorysý záměr, jen doufám, že nebudou potřísněné genetickým 

materiálem. Takové by se pro mé účely bohužel nikterak nehodily. A nebojte se, nebudu je 

pálit. Dar od tak věhlasné osoby si zaslouží opatrovat jako soba v mrazáku.  

 

Čest vaší neutuchající práci a velkolepému nasazení.  

 

S přátelským pozdravem,  

Petr Kulhánek 

(  ) 

 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_224.pdf
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2018_21_hub.php


Opis dopisu ještě jednou ve foto-snímku   

 

 

 
 

 

Zajímavé kolik se z takového dopisu dá vyčíst informací „mezi řádky“ . 

 

 

=  Jednak je vidět-poznat, že i po 13 ti letech si pan profesor vzpomněl na Navrátila ; a moc 

dobře ví o koho jde 

 

=   Je tu evidentní, a poznat i to, že pan profesor za celých 13 let se neomluvil, a ani neměl nic 

takového v úmyslu či takové nutkání  (ze svědomí)…, za 13 let neměl tu potřebu „pro lidské 

vztahy“ , ale … 

 



=  …ale měl potřebu okamžitě reagovat na „červené trenýrky“, doslova přes noc !  

=  …což vypovídá o tom, že i On je z masa a kostí a má v genech obyčejnou normální 

potřebu obrany, cítí-li se napaden. Přičemž tady se nejednalo o nějaké napadení ( oproti tomu 

jak on napadl tenkrát mě ),  jednalo o víceméně srandičku ( z mé strany v tomto dokumentu  

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_224.pdf  na který reagoval, protože honem 

mu o tom někdo zatelefonoval ), přesto obranný reflex funguje a následoval. Mé obranné 

reflexy na pětileté týrání, pronásledování, s chtíčem upálení čarodějnice,  mu byly fuk, a 

nejen to… 

 

=  To, že i já mám právo na obranný reflex, to už pan profesor nectí. A nectil to ani v dobách  

( r. 2004-2005 ), kdy mě urážel On. Dokonce nejen mě.  

 

=  V dopise čerstvém z 02.07.2018 mi píše : „Netuším jaké hnutí mysli vás k tomuto kroku 

vede, ale trencle by se určitě šikly“.  On, pan inteligent, neví, co mě k tomu vede, a měl by to 

vědět : na ponížení lidské důstojnosti se nezapomíná  …jenže naopak, pan profesor moc dobře 

ví, co mě k tomu vede, a ví moc dobře, že v posledních letech není týden, či měsíc, abych ve 

svých komentářích k astrofyzikálním a kosmologickým poznatkům vědy, si jeho jméno 

nevzal k nějakému štiplavému trknutí ! ( ..jakožto výzvě k omluvě ; ““chytrému napověz 

hloupého trkni ““ )  

   Za 13 let jich bylo poznámek dost, a to hlavně k jeho doktríně o tom, že prostý člověk nemá 

právo názoru do vědy, je-li nestudovaný a nemá titul a …a nemá právo navštěvovat soukromý 

server, aldebaranský ( soukromý ??    sdružení Aldebaran Group for Astrophysics je 

soukromý ??  ) se svými šarlatánskými názory a veřejně přitom nabádal své moderátory 

k despotizmu, k hrubému nadřazenému chování, ( jsou na to důkazy stížností několika 

diskutujících přispěvatelů ),  k selekci všeho co laikové řekli, aby vyhazovali z diskusního 

fóru na Aldebaranu všechny ty, co ničí vědu svými poblouzněnými názory. Tak to dělali 

jeho podržtažka V.Hála s bráchou, dle jeho pokynů, velmi rádi a tvrdě. Nejen ke mně !  

 

=  Názor Kulhánka z té doby podám v autentické podobě           
Tomáš Hála byl mnou jmenován jako správce diskuzního fóra sdružení Aldebaran Group for 
Astrophysics. Je plně v jeho pravomoci vykázat z fóra osoby, které šíří nevědecké názory a vědomě či 
nevědomě deformují názory spoluobčanů. A to ať formou diskuzních příspěvků či mailů. Věřte, že já 
sám bych postupoval naprosto stejně. Tomáš Hála má mou plnou důvěru. ( Totéž hlásal Hitler ve 
stejné podobě, jen v jiné době, pro jinou situaci také : židi nepatří do společnosti lidí, ničí arijské geny, 
deformují ostatní spoluobčany…atd. ) 

 

= … takže ? jsou si rovni ? : ( špatná ) doktrína Kulhánkova  jako (špatná) doktrína Hitlerova. 

Svou podstatou si jsou velmi podobné. Pouze jedna z nich se tváří „aristokratičtěji“, vlastně 

„vědečtěji a humánněji“ ; ha-ha,  bohužel jen to  v y p a d á   tak  - -  A..a ten despotický  

názor pana Kulhánka ( tenkrát z r. 2005  když bránil hulváta Hálu, bránil svým hulvátstvím…; 

vrána k vráně sedá… )  

pokračoval takto   

13.03.2005 ve 22:49 h :  
Věřte, že já sám bych postupoval naprosto stejně. Tomáš Hála má mou plnou důvěru a jeho fyzikální 
znalosti jsou nepochybně vyšší než Vaše. Mohu to zodpovědně prohlásit, protože ho znám jako 
studenta i jako blízkého spolupracovníka. 
 

= … takže toto řekl profesor při plném vědomí a při plném neschizofrenním 

svědomí…prostě umlčet pavědce, kteří úmyslně svými názory ( u mě HDV ) deformují 

názory spoluobčanů. Dokonce si pan profesor postěžoval  Parlamentu České republiky, Senát, 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice…, že „ Jelikož se situace 

opakovala a na náš server docházela a dochází řada stížností na rozesílání nevyžádané pošty 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_224.pdf


Ing. Navrátilem, vydal jsem pokyn k jeho vyloučení z fóra… Nikdo nebrání Ing. Navrátilovi 

v šíření jeho názorů. Také tak činí na svých www stránkách. Nemůže ovšem obtěžovat desítky 

vědeckých institucí stovkami nevyžádaných emailů. 

 

 

S pozdravem,  

                                                                                                    doc. RNDr. Petr Kulhánek, 

CSc. 

                                                                                                    katedra fyziky FEL ČVUT 

 

= … a jeho urážlivý dopis 13.03.2005 ve 22:49 h, který následně byl tenkrát předmětem mé 

stížnosti, atd. ,  pokračoval       

 „Jedna věc mně ale není zcela jasná. Jak se člověk s vysokoškolským vzděláním inženýrského typu 

může natolik vzdálit realitě a porušovat veřejně akademický slib, který složil při převzetí 
vysokoškolského diplomu. Nevím, na které škole jste studoval. Jedno ale vím zcela jistě,že Vás tato 
škola nepoznamenala ani fyzikou, ani znalostmi českého jazyka.  
  
Hrajte si dále a vyvíjejte své teorie. V tom Vám nikdo zabránit nemůže. Dokonce je můžete 
beztrestně šířit v médiích a v síti Internet. Je-li to Váš životní cíl a uspokojuje-li Vás to, pak tak klidně 
čiňte. Lidé dělají i horší věci. Nebudete tak ale činit na půdě našeho serveru a v materiálech 
souvisících s naším sdružením. 

 

 = …tu vidíte : dokonce pan profesor i zuří, že ve společnosti sní pobíhat beztrestně nějací 

mašíblové a svobodně tu čířit jiné „neodsouhlasené“ názory, vize než má On sám a jeho 

soukmenovci      
Pokud byste nadále urážel mé spolupracovníky (například přirovnáním ke komunistickému vůdci 
Jakešovi z Vašeho posledního dopisu), budu muset podniknout kroky, které by Vám zabránily hrubě 
urážet členy našeho sdružení. V takovém případě bych byl nucen ponechat přezkoumat i okolnosti 
získání Vašeho vysokoškolského diplomu. 

 

=  …pan profesor 13 let nepodnikl žádné „kroky a opatření“, zdržel se jich, kterými by mi 

zabránil…..bla-bla ; ( což úúúplně není vyloučeno že se zdržel, že si i On také o 2 roky 

později, 2007, nepřiložil polínko ve trestním stíhání mě Petráskem, kterému také vadila moje 

HDV a šarlatánské názory a šílel mě dostat za ně do blázince )  
S pozdravem, 
  
Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 
prezident sdružení Aldebaran Group for Astrophysics“ 

 

 

=   Všimněte si jak egoistovi vadí, že nějaký Niemand hrubě urazil jeho spolupracovníka 

„Jakešem“ !  , to mu vadilo, ale že mě 5 let vláčela banda grázlů internetem, což vlastně se 

začalo u jeho studenta V.Hály, pak M.Petrásek a dál už jen lavina s výkřiky „do plynu“, „skoč 

z okna“ a pod…( fotomontáže na mě do foto Hitlera, dokonce nahého muže s čur*kem a 

obličejem mým ) , to mu nevadilo, připodobnění k Jakešovi to ho 

rozhořčilo…dnes 01.07.2018 ho rozhořčily „červené trenýrky“ … 

 a…a že je/byl v r 2005 natolik pohoršen, že by musel napříště učinit patřičné kroky.  

    ( Takhle v dějinách vyhrožovalo mnoho lidí když jim někdo stoupl na malíček ) …,vůbec 

mu nevadilo tenkrát, ani později, celých 13 let ne, že mě urážely stovky, až tisíce lidí ( a on o 

tom věděl ! a ví.. i dnes ) a to urážkami o 2 řády horšími, urážkami na svobodný názor, vizi do 

kosmologie, za mou HDV ( …a přitom měl i On na tom mém pronásledování svůj procentní 

podíl )… A dnes se za své staré hrubosti nejen nestydí, ale nikdy za celou dobu nepocítil 

morálku se omlouvat…; pocítil na sobě, čerstvou štiplavou poznámku o „červených 



trenýrkách“, http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/b/b_224.pdf  a tak okamžitě přišel 

s reakcí, s obranou  02.07.2018 ( prozatím adekvátně ). 

 

=  Je tedy evidentní, že pan profesor v novém dopise z 02.07.2018 klame, když říká : 

„netuším jaké hnutí mysli vás k tomuto kroku vede, ….bla-bla“. Dobře ví jaké hnutí myslí mě 

k tomu vede, (( že mě urážel a že mě ublížil ))  

 

=  … je evidentní z jeho listu, že čas od času si v mých vizích do kosmologie i čte. Plyne to 

z dalších jeho slov : „…ale trencle by se určitě šikly. Pokud budou dosti veliké, a já doufám, 

že ano, lze je využít mnoha způsoby: například na nich demonstrovat zakřivení časoprostoru, 

cedit s nimi barvu a zbavit ji tím hrudek, zakrýt s nimi nevábná zákoutí nebo je prostě použít k 

zacpání huby či jako fábor za rozměrným nákladem.  

 

Děkuji vám za tento velkorysý záměr, jen doufám, že nebudou potřísněné genetickým 

materiálem. Takové by se pro mé účely bohužel nikterak nehodily. A nebojte se, nebudu je 

pálit. Dar od tak věhlasné osoby si zaslouží opatrovat jako soba v mrazáku.  

 

Čest vaší neutuchající práci a velkolepému nasazení.“      Takto ironicky a jedovatě ( 

namísto těch omluv )  končí jeho dopis z 02.07.2018 ;   

 

= …samozřejmě, že je tu vše řečeno v hluboké ironii a v jinotajném posměchu. Protože pro 

darebáka, jako je pan Kulhánek,  je 37 let obrovské snahy, velkolepého nasazení, neutuchající 

práce, k flusnutí,  a není podstatné zda povede k nezdaru, k výplodu nesmyslů, kterých 

podobných celý svět kosmologů plodí desítky ročně ( našel bych k tomu důkazy ! ) , tak snaha 

vorkoholika, s milionem hodin práce (!), tak ta by k posměchu inteligenta být neměla.  

Ale je.  

Pan prase se posmíval a urážel už tehdy a uráží posměchem-výsměchem i nyní. Patří 

charakterem k té přesně definované skupině osob jako je  

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

P.Brož, http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/x/x_055.pdf   ;  

J.Grygar, http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_744.pdf ;    

Daniel Beneš http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/n/n_728.doc  ;  

V.Hála http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/i/i_058.doc  …a další a další za „anony“ 

ukrytí hajzlíkové (BEFEMELEPESOVÉ ), co mají pěnu u huby, pokud jim někdo svobodně 

předvádí neobyčejné nápady, které nesedí do jejich navěky odsouhlasené kosmologie ( ale 

nevadí jim stupidní bláboly jiných pošahanců z celého světa, na které si netroufnou, na které 

svou pěnou u huby nedosáhnou, kteří produkují bizarní fantasmagorie, viz články Stanislava 

Mihulky … co jich je 15 ročně !…a lze to dokázat !!, netrvalo by mě to víc než hodinu  )  

 

JN, 05.07.2018 
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