Za celé 3 roky sem na Mageo do auditů fyzika či matematika či astronomie tento pán nedal ani řádek o
fyzice ; … za celé tři roky sem tento pán dodal nanejvýš 5 příspěvků s matematikou, z toho cosi
„jako okecávání“, a jeden příspěvek byla matematika  sčítání a násobení čísel od jedna do deseti.
Ale !!!, …
za celé 3 roky tento pán sem chodil pronášet jedovatá slova, tedy z 50% za Navrátilem, aby si do něj
bud rejpnul nebo flusnul. Pak z 30% za Srnkou a 20% za jinejma bulvárníma kecama. Když to sečtete,
podtrhnete a zhodnotíte z nadhledu, je to snůška blábolení, které nemá žádný hlubší účel, ani smysl,
nemá archívní hodnotu, nemá to hloubku proč to bylo vůbec řečeno, čili jsou to bláboly
nazdařbůh…coby plky dvou ukecaných babek u sámošky. Tak to je tento studovaný inteligent
SUCHAR, který nakonec sklouzl jen k urážení posměchem, aby si „natankoval“ vlastní ego.
Znalče, pro tebe je to ukázka tvé viny, tvého svinstva, tvého nelidského i neprofesionálního projevu,
kterého ses dopustil, protože ty si zavinil, že tvůj nekorektní posudek se jednak dostal na veřejnost, (
proti zákonu na ochranu osobnosti ) a zavinil, že znamenal pro mě hrubou devalvaci osobnosti. Ponížení
malé skupiny hyen z „předposudkového“ období si vystupňoval a naprosto si změnil náhled široké
veřejnosti na mou osobu, znevážil si mou pověst slušného člověka s dalším poklesem lidské
důstojnosti…. o kterou původně vlastně šlo, a kterou jsem bránil a mohl jí ubránit tvým posudkem. Ty
si udělal opak, vědomě, záměrně, nekorektně a nehumánně.
JN 15.07.2008
( čtěte shora dolů … ; Uvidíte markantně „vývoj“ a posun této osobnosti )
SUCHAR [17.7.06 - 08:25]
tak treba konec srpna? slezina libereckých Mageánů kde Suchar bydlí.
SUCHAR [17.7.06 - 09:12]
vidlaky nebereme. jen ty z liberce.
SUCHAR [17.7.06 - 15:19]
Navratil by byl dobra performance ... lepsi nez Ludek Sobota.
SUCHAR [24.10.06 - 23:01]
LIMJOF [24.10.06 - 19:04] hele, az budu mit hotovej doktorat, budu klidne dvacetivelicinovej, ale
zatim musim drzet hubu a krok :)
SUCHAR [13.1.07 - 17:46]
Az bude Navratilove teorii 33 let, tak bude spolu s Navratilem ukrizovana, znicena, zhanobena a
narozdil od jedne eskapady pred zhruba dvema tisici lety i zapomenuta. Tak skonci pribeh jednoho
choreho mozku.
SUCHAR [31.3.07 - 12:40]
bud je to nejakej zapeklitejch chytak, nebo celkem jednoducha homogenni soustava
2(a+c)

+ 3(b-a)

2(b-2a)

+ 3(a+2c)

2(a-2b-3c) + 3(-a+3b)
to roznasobis, sectes, udelas matici a tu vyresis
2a + 2c +3b -3a

2b -4a +3a +6c
2a -4b -6c -3a +9b
-a + 3b + 2c
-a + 2b + 6c
-a + 5b - 6c
-1 3 2
-1 2 6
-1 5 -6

SUCHAR [5.6.07 - 20:21]
hele, navratile. kdyz tady (pa)vedecky komentujes grupy, tak alespon vlastnimi slovy vyjadri
algebraickou definici grupy. zatim jsi prukazne nepredvedl ani zvladnuti kupeckych poctu.
SUCHAR [6.6.07 - 07:52]
Navratil mi trochu pripomina me samotneho, ale tak v osmi nebo deviti letech. Jelikoz i v sirsi rodine
jsou u nas prevazne chemici, tak jsem tehdy chtel podomacku neco objevneho vynalezt a muj pristup
nebyl nepodobny manzelovi tety Kateriny ze Saturnina. Obcas se mi povedlo vyrobit smes, ktera
rozleptala plastovy kelimek na zuby nebo zacala silne zapachat. Skoro pokazde to ale koncilo tim, ze
muj lektvar objevila mama a vylila ho. O nejakych pet nebo sest let pozdeji jsem uz delal s travexem
zajimavejsi veci, ale to uz je jina kapitola.
Skoda, ze Navratilovi nikdo jeho hypotezu v zarodku pravidelne nevyleval do zachodu.
SUCHAR [6.6.07 - 11:29]
Navratile, napis sem vlastnimi slovy algebraickou definici grupy, at je videt, ze mas alespon elementarni
znalosti vysokoskolske matematiky (btw nebere se to uz na stredni?). Jinak se radis
do predlouhe fronty domovnic, se kterymi je jakakoliv diskuse nemozna.
Po precteni nekolika stranek o HDV i prumerne vzdelany clovek vidi, ze se jedna spis o metafyzickou
hypotezu, ktera neni dolozitelna a dolozena. Kdyby sis vybral jiny obor, ktery jde dolozit pravidly
behaviorismu, tak mas pozici snazsi. Treba takova filosofie nebo nektere obory psychologie s
metafyzikou celkem dlouho pracuji. Jenze fyzika je exaktnim oborem a dukazni aparat je prisne svazan
pravidly, ktere ignorujes a svevolne porusujes. Nemuzes nahodile menit funkcim, konstantam nebo
promennym smysl podle potreby, aby ti to vyslo. Zcela opravnene s tebou zadny vedec nechce
diskutovat, protoze odmitas mluvit reci jejich kmene. Za tech 26 let jsi se mohl tuhle rec naucit a s jeji
pomoci smysluplnost hypotezy dokazat. Takhle jen bojujes s vlastni nemohoucnosti a jsi pro smich.
Opet opravnene. Uvedom si, kolik ti je let a snaz se naucit, jak se veci dokazuji. Nezabere to moc casu tak dva az pet let.
SUCHAR [10.6.07 - 13:58]
Jste zli a negativni. Ja bych mu, byt v pokrocilem veku, doporucil regulerni studium. Naucil by se
spoustu zajimavych a novych postupu, jak vlastni hypotezu podporit :)
SUCHAR [10.6.07 - 15:07]
Pan Navratil je ukazkovym prikladem dotazene zpetne vazby pro vysokoskolske pedagogy.
SUCHAR [1.7.07 - 10:16]
fyzice taky ne. proto doporucuji studium matfyzu. teprve po absolvovani ziska hdv ten spravny smrnc.

SUCHAR [1.7.07 - 22:30]
navratil je mily postarsi pan a chtel by studovat matfyz. nebudte zli a negativni.
SUCHAR [5.7.07 - 23:50]
MEKK [5.7.07 - 23:14] S takovym nasazenim jste, pane Navratile, mohl byt davno profesorem v
nekolika oborech. Proc tomu tak neni? Mam jistou teorii, ale rad si poslechnu, proc to neslo :)
SUCHAR [6.7.07 - 00:27]
jenze ja nechci svet ohromit hypotezou dvouvelicinoveho vesmiru, v tom je ten hacek :)
SUCHAR [18.8.07 - 08:44]
Navrátile, misto sestadvaceti let marne snahy staci pet let usilovnejsiho uceni
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz.htm
MEKK [18.8.07 - 10:54] datum je před mou eskortací do PL
SUCHARE jsi nepoučitelný. Každý z nás má svůj mozkový-intelektuální strop ( a v různých
oblastech vědění má každý jinak vysoké schopnosti... možná by Einstein neuvařil ani česnekovou
polívku ) takže už konečně pochop, že já kdybych se učil tu matematiku 100 let, tak nikdy se jí
nenaučím do hloubky tak, abych jí pak mohl použít na dokončení HDV. Pochopíš to už konečně ? Já
měl jako obyčejný stavební inženýr pouze nápad-vizi dvouveličinovýho vesmíru a pouze se pokusil to
nějak napsat na papír, aby to vůůůůbec páni nejinteligentnější (ne)nafoukanci četli a pochopili. Je
dokonce vidět, že kdybych to napsal v supermatematice, tak to číst nebudou, protože....protože jejich
mozek k tak podivnému nápadu nedozrál...nápad předběhl "psychiku fyziků" o 20 možná 50 let. A
vůbec v tom nehraje roli to, zda já se chci či nechci učit ... tu záleží na postoji a psychice a myšlení
moderním-nemoderním těch fyziků zda ten nápad chtějí zkoumat či ne ; a nééé na tom jak ten nápad je
či není dostatečně dopracovaný.
Myslím to nikdy nepochopíš a za čas tu budu zase číst od tebe : joó, Navrátile, kdyby se raději učil než
bádal....SUCHARE...SUCHARE ...to jádro „věci“ je jinde než ve tvé "výtce do mě".
SUCHAR [18.8.07 - 19:49]
mff je fakultou matematicko-fyzikalni a o fyziku jde predevsim, ne?. kdyz se snazite krafat do
matematiky i fyziky zaroven, tak byste mel alespon znat rec jejich kmene, protoze jinak vas zcela
opravnene budou povazovat za neprilis bystreho a pomateneho tlachala.
SUCHAR [25.8.07 - 09:43] pán byl nepoučitelný
Zde je lek proti ponizovani:
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz.htm
SUCHAR [25.8.07 - 15:56] pán byl nepoučitelný
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz.htm
SUCHAR [25.8.07 - 18:55] pán byl nepoučitelný
za fyzikou se obvykle chodi na matfyz a ne na mageo
SUCHAR [25.8.07 - 19:33]
Urcite neni. Jsou znamy pripady i osmdesatiletych studentu.
SUCHAR [26.8.07 - 15:32]
Jestli bere Navrátil invalidni duchod, tak by studoval gratis
SUCHAR [21.11.07 - 18:01] pán byl nepoučitelný
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/

SUCHAR [21.12.07 - 12:59] Tento den Petrásek zveřejnil na svém webu USNESENÍ … hltají ho v celé
republice všechny hyeny…
Co je ten zaznam starsiho data, Navratile? Tady veřejnost čte z USNESENÍ, ( já to taky četl před
několika dny poprvé ), že bylo zjištěno z výpisu rejstříku trestů, že tam mám záznam staršího data a že
bylo cosi vymazano a že se na mě pohlíží jako bych nebyl trestán – což je nějaká děsná nehoráznost,
protože já o ničem nevím a při první příležitosti jak pojedu do Prahy si to nechám z Rejstříku vypsat. ((
A jak to tak bývá, co se rozkřikne bulvárem to tam je 20 let ikdybych pak dodal na internet dokumenty
že to byla naprostá hloupost )).
SUCHAR [22.12.07 - 20:10]
pán byl nepoučitelný
kdyby tu samou energii, co vrazi do tvoreni ublizenych stati, vrazil treba do slapani na rotopedu, tak by
pres servo moh' zasobovat elektrinou pul decina.

SUCHAR [22.12.07 - 20:11]
popripade vystudovat matfyz a hypotezu si konecne vyvratit sam .... to abych se drzel tematu.
SUCHAR [22.12.07 - 20:29]
ja navratila posilal do bohnic uz zezacatku, ale dobrovolne tam nepujde. bud ho tam dokopou znami,
nebo se mu musi stav zhorsit. s tim druhym bych si rady vedel.
SUCHAR [22.12.07 - 20:41]
ja nevim, ale porad se mi zda vetsi mrhani casem stravit petadvacet let dokazovanim nesmyslu oproti
peti letum pomerne kvalitniho studia. i kdybych k tomu pripocetl pet let ustavni lecby .... to se bude
cloveku tezko umirat s vedomim, ze zivot travil hovadinou, ze?
SUCHAR [23.12.07 - 21:01]
preji osetrujicimu personalu v bohnicich/berkovicich zabavneho pacienta
SUCHAR [29.12.07 - 00:24]
nekomu staci tarot s vykladem snu a nekdo se halt musi stat pabitelem na poli teoreticke fyzicky.
SUCHAR [29.12.07 - 13:47]
lecebna ceka a osetrovatele jsou mili
SUCHAR [25.8.07 - 08:48] pán byl nepoučitelný
Zde ceka vysvobozeni z tenat marneho obhajovani HDV
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz.htm
SUCHAR [26.8.07 - 15:32]
Jestli bere invalidni duchod, tak by studoval gratis
SUCHAR [16.1.08 - 22:25]
chudak navratil - tomu rikam falling down. zhorsuje se to. berkovice cekaji
SUCHAR [17.2.08 - 12:14]
Není čas připomenout rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Opavě?
SUCHAR [17.2.08 - 12:18]
Sklapni, Cimrmane, ty sem vubec nelez.

SUCHAR [4.3.08 - 23:29]
ja si myslim, ze tu neni nikdo, kdo by unavenemu duchodci nepral klidne stari, ale vec se ma tak, ze jste
soudem uznany dusevne nemocny clovek - a tudiz cesta ke klidnemu stari vede pres psychofarmaka.
SUCHAR [4.3.08 - 23:49]
nesmysl. hospitalizace prospeje jak praseti drbani a clovek dostane nove sily k "badani". tohle trapeni je
nelidsky a divim se, ze uz k hospitalizaci nedoslo davno.
SUCHAR [29.3.08 - 13:37]
choroba se zhorsuje a pan navratil nas do peti let opusti. budeme plakat?
SUCHAR [3.4.08 - 14:08]
parada. uz je zase v manicky fazi.
SUCHAR [11.4.08 - 08:37]
ale vymyslet vtip, co bavi okolni lidi uz pres petadvacet let, to da praci. klobouk dolu.
SUCHAR [11.4.08 - 14:11]
ja nevim, proc se navratil tak vzpecuje pri zmince pobytu v bohnicich. vzdyt tam najde vyborne
matematiky, kteri mu jeho teorii potvrdi.
SUCHAR [11.4.08 - 14:20]
sorry, berkovice jsou bliz
SUCHAR [19.4.08 - 20:45]
podivejte, navratile, to fakt nema cenu. nejste ani matematik, ani fyzik, takze zapomente na to, ze se
prosadite. je nutne znat fyziku a fyziky, abyste mohl byt fyzikem. jiste se ptate, jak se pozna, ze jste
fyzikem. je to v zasade otazkou konvence. konvence, kterou neumite a nejevite snahu se naucit. mel jste
na to petadvacet let, ktere jste promrhal. fyzikem se stanete, kdyz vas ti, ktere nazyvame fyziky, vezmou
mezi sebe jako sobe rovneho. aby tohle fungovalo, musite znat jejich jazyk, prizpusobit se jejich
zvykum a dodrzovat pravidla, na zaklade kterych dany obor funguje a teprve pak prekvapit teorii.
opacne to nefunguje. dokud se to nestane, budou se vam naprosto opravnene vysmivat. truhlarem se
taky nemuze stat nekdo, kdo si pri prvnim uderu usekne dlatem palec a abstraktni vedy jsou radove
slozitejsi, nez si vubec dokazete predstavit.
SUCHAR [19.4.08 - 18:49]
nenastava cas sypani ptackum, herr navratil?
SUCHAR [19.4.08 - 23:47]
hledame dva statne osetrovatele se znalosti matematiky na urovni druheho stupne zakladni skoly.
SUCHAR [25.4.08 - 12:09]
ANON [25.4.08 - 12:04] tricet let travi hovadinou, kvuli ktere se mu vsichni smeji a stari stravi v
blazinci. navratil neni vedec, navratil je umelec! k dokonalosti mu prebyva jedno ucho.
SUCHAR [25.4.08 - 13:53]
meeee meeee meeeek
SUCHAR [25.4.08 - 14:55]
inteligentni clovek si pro zabavu hraje na blbe, kdezto blbec... dopln hadanku, navratile
SUCHAR [25.4.08 - 23:20]
MEKK [25.4.08 - 22:11] Spis zabraly prasky. Gratuluju k preziti.

SUCHAR [26.4.08 - 09:11]
MEKK [26.4.08 - 08:33] To psal Egon, ty starej kozle. Patris do blazince a tam taky skoncis.
SUCHAR [27.4.08 - 17:00]
MEKK [27.4.08 - 16:54] Vcera touhle dobou to vypadalo na nadejnou sebevrazdu a dneska zase ve
forme? To musej bej sakra prasky... Doporucuju ziskanej zivotni elan smerovat do studia.
SUCHAR [29.4.08 - 09:48]
Libo-li postel u okna nebo spis u dveri?
SUCHAR [29.4.08 - 09:53]
Pravda, laska a Berkovice zvitezi nad lzi, Navratilem a HDV.
SUCHAR [10.5.08 - 08:40]
Cerno v hlave - Bohnice cekaji.
SUCHAR [14.5.08 - 14:32]
rozdil mezi mekkem a srnkou je ten, ze prvni je fanaticky, natvrdly a z piedestalu sve nemoci a
hlouposti nevi, ze mele picoviny. druhy to naopak vi velmi dobre, ale zjevne ho cela vec bavi.
SUCHAR [28.5.08 - 23:22]
pobyt na svobode je z lekarskeho hlediska nebezpecny. psychofarmaka z nej udelaji klidneho duchodce,
co krmi ptaky v parku a tesi se ze slunecneho odpoledne.
SUCHAR [15.6.08 - 12:11]
HDV nikdo krome jejiho psychopatickeho autora nezardousil.
SUCHAR [22.6.08 - 10:40]
Ja nerozumim jedny veci. Soud vynesl pravomocnej rozsudek, kterej uklada ochranny leceni a von je
furt venku. Kde je chyba? Bejt neco podobnyho uvaleny na moji osobu, tak me odvezou hned od soudu.
Proc mu to prochazi?
SUCHAR [22.6.08 - 22:13]
trochu mi unika smysl jeho snazeni, respektive vidim jednodussi cestu k dosazeni cile stejneho. kauza
byla zastaveni predevsim diky faktu, ze odsouzeny nebyl v dobe cinu pricetnym. paklize se prokaze, ze
pricetnym byl, muze se odvolat statni zastupce a pozadovat vykon trestu za vydirani.
navratiluv cil - totiz, ze je pricetny, nevinny a jeho hypoteza je necim jinym nez snuskou blabolu, je
naprosto nerealny, ackoliv pochopitelny.
SUCHAR [22.6.08 - 22:19]
V průběhu přípravného řízení byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví
psychiatrie, v němž znalec konstatoval, že obviněný Ing. Josef Navrátil trpí duševní chorobou v pravém
smyslu - paranodidní schizofrenií. U obviněného se jedná o akutní fázi výše uvedené duševní poruchy, a
proto je jeho pobyt na svobodě z lékařského hlediska nebezpečný. Znalec proto doporučuje uložení
ochranného léčení psychiatrického ústavní formou, neboť z postoje obviněného jednoznačně vyplývá,
že v ambulantních podmínkách spolupracovat nebude.

Jiste by bylo zajimave podrobit dotycneho dalsim testum, ale z prispevku na Mageo poslanych bych
usuzoval, ze se psychiatr nemylil a sazim na cvokhaus.
SUCHAR [2.7.08 - 10:14]
Hail and sacrifice to Petrasek!

SUCHAR [3.7.08 - 06:50]
Hitler je tu!
SUCHAR [8.7.08 - 23:24] pán byl nepoučitelný … už rok … a určitě on-jako magor- mi to zopakuje za 10 let
hehe. do berkovic cesta dlouha. kdo ji nezna, ten je trouba. navratilovi poradit lze.
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/
SUCHAR [8.7.08 - 23:36]
pises jinam, navratile. berkovice cekaji...

Tak takto se chová pán, kterého jsem si dlouhodobě nevšímal, kterému jsem nikdy nic neudělal, kterému
jsem téměř neodpovídal a kterému jsem snad ani neoplácel „slovíííčky“…;
Takže se na mě, milí neznámí čtenáři, nezlobte, že jsem >nucen< ho označit ( opakuji : o z n a č i t, což
není urážka, nýbrž charakteristika stavu chování ) grázlem…,
…a což bude pro znalce zřejmě další kostičkou do „jeho“ skládačky pro nemocné schizofreniky
s persekučními bludy….
JN, 15.07.2008

