
Od r. 2000 do 2006 

 

Tu je moje korespondence a dialogy s fyziky od chvíle, kdy jsem vstoupil na internet v r. 

2000. 

( Byly to jen a jen slušné dialogy, bez urážení, bez ponižování…tj. do r. 2006 „vyběhly“ proti 

mně a HDV jen 3 urážky, ( V.Hála, P.Kulhánek a M.Petrásek ),  což bude - ve statistické 

normě na počet cca 200 korespondencí - vynikající výsledek  ).  

 

Ponižování a urážení nastalo cca v r. 2006 trvá až dodnes, poté, co Petrásek vyhlásil, že 

Navrátil má konečně „papír na hlavu“. Je to typická ukázka vysokointelektuálních charakterů 

české inteligence, že jakmile má někdo „papír na hlavu“, budeme ho plivat, urážet, ponižovat 

jeho lidskou důstojnost, případně ( v nejlepším !! ) už nebudeme studovat jeho vědecké 

vize…proč ?, no protože nezáleží na tom zda vize jsou či nejsou dobré, ale zda je napsal 

blázen . 

 

Níže budou foto-snímky autentické z mého archívu 

 

 

„mladá“ korespondence  ( i fyziků i nefyziků co mě napsali )  

 
 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 

 

Nyní fyzikové co mi psali a já jim :  

 

 
 



 
 

 

dále snímáním z archívu pokračuji :  



 



 
 

 

 

   Nyní korespondence, těch, co mě psali víckrát ( 2x až 40x ) jsou ve žlutých složkách ( což je 

až 300 dopisů ), … a ti co psali jednou, jsou níže jako „sólo“ : 



 



 
 
 

 

Nyní hulváti 01 : 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

Z jiného archívního soudku fyzikové, kde s většinou z nich jsem si vyměnil nějakou 

korespondenci  : 

 

Bicak Jiri                   bicak@mbox.troja.mff.cuni.cz  

Bob Petr                    hermes@post.cz                                 

Brož Pavel                pavel.broz@bbdogroup.cz                  
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Cejnar Pavel             cejnar@ipnp.troja.mff.cuni.cz    

Celý Jan                                         jancely@physics.muni.cz  

Cieply Ales                                    cieply@ujf.cas.cz  

          

Cudziš František       ovncs@bb.telecom.sk  

Dedic Petr                 petr@ufo.cz     

Dittrich Jaroslav        dittrich@ujf.cas.cz                              

Exner Pavel               exner@ujf.cas.cz                                 

Fabinger Michal        fabinger@fzu.cz           

Fikáček Jan                fikacek@e-area.cz        fikacek@cesnet.cz 

Frank Petr                  frankee@email.cz                               

Hála Vojtěch              egg@atlas.cz  

Havlicek Miloslav, dekan FJFI dekan@fjfi.cvut.cz              

Hollan Jan                   jhollan@amper.ped.muni.cz              

Hořejší Jiří                  Jiri.Horejsi@mff.cuni.cz  

Hošek + Hořejší          hosek@ujf.cas.cz                              

                                    horejsi@ipnp.troja.mff.cuni.cz  

Horacek Ondrej          horacek@newton.fjfi.cvut.cz             

Chyla Jiri                     chyla@fzu.cz  

jerry.czech@volny.cz  jerry.czech@volny.cz                       

Krob Josef                   jokr@phil.muni.cz                             

Jan Kotek,                    digero@seznam.cz   

Langr Jiří prof.             langer@hp03.troja.mff.cuni.cz 

Lomoz František         flomoz@volny.cz                               

Lokajicek Milos -st      lokaj@fzu.cz                                    

Novotný Jiří                 novotny@ipnp.troja.mff.cuni.cz          

Novotný Jan                novotny@monoceros.physics.muni.cz  

Vladimír Novotný        nasa@seznam.cz  

Niederle Jiří                 niederle@fzu.cz 

RNDr.Petr Markoš       markos@savba.savba.sk  

Obdržálek Jan              Jan.Obdrzalek@mff.cuni.cz                                                                

Pavlíček Martin            martin184@email.com                       

Podolsky Jiri                podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz        

Pokorný Zdeněk           zpokorny@sci.muni.cz       

Rameš  Jiří                   jiri.rames@lf1.cuni.cz 

Rada Jiří                       radaj@volny.cz                       

Rech Jaroslav               elgas@iol.cz                                          

Řídký Jan                     ridky@fzu.cz                                         

Šlechta Miroslav          slechta@sunkl.asu.cas.cz                       

RNDr. Vojtěch Ullmann   vojtech.ullmann@fnspo.cz   ; 

prof.RNDr.Bedřich Velický, CSc. velicky@karlov.mff.cuni.cz  

Wagner Vladimir          wagner@ujf.cas.cz                                 

Znojil Miloslav             znojil@ujf.cas.cz                              
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