(14.03.2005 )
Co je to gradace debaty ( a jak dopadne ) po několika málo krocích, když do debaty
vstoupí zlý živel se zlými lidmi a nedemokratickými úmysly ... ; přitom nezáleží jak
vzdělané to „zlo“ je.
Tak to je právě předvedeno zde :
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( Fórum na Aldebaranu )

Napsal Jirka pá, 4. březen 2005, 11:13

Předmět: Re: OTR a kozmologická koštanta

.... Krom toho Vase ctvrtstoleti stare "objevy" jsou dnes celkem irrelevantni. Mel jste pred 24 lety
napsat clanek a poslat ho k oponenture do nejakeho casopisu. Diskuze o tom, proc jste to neudelal,
nebo jaka byla odezva, na tento server nepatri. (Podotykam, ze co na tento server patri a co ne, je
zalezitost jejich vlastniku a ja jsem jeden z nich - to jen, abych predesel diskuzim, ktere zde uz
probehly.)
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Navrátil pá, 4. březen 2005, 13:53

Předmět: Re: OTR a kozmologická koštanta

Jste majitel ( ! ) a tak máte právo ... PRAVO nejen na názor, ( >s kym búdet pšatelstvi a s kym
búdet drušpa<....řekl -s ruským nádechem- K.Kriegl v roce 1968 po vpádu varšavských vojsk... do
novin, což mu vyneslo už jen pár roků života , myslím dva ), ale také na umlčování názoru.
Takových "majitelů" , co zakazovali lidem názor bylo v dějinách dost a dost....Doufám, že je
nemusím chytrým lidem taxativně jmenovat.
Takže s Vaším serverem se loučím...., sbohem
Váš Navrátil
(... ač jsem si myslel, že chytří lidé mají rádi dynamiku myšlení, změnu a vítr. Chytří ano...., ale majitelé
nikoliv. )
ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01,
e-mail : j_navratil@karneval.cz
http://www.volny.cz/j_navratil
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opis z diskuse
Zephir napsal:

Kvalitu diskuse tvoří ti, kteří do debaty přispívají - ne ti co tu vcelku zbytečně tráví čas
tím, že je svévolně zamykají, bez upozornění účastníků přesouvají a mažou.
Jirka-majitel odpověděl: Uz zase nekdo chce vlastnikum upirat pravo rozhodovat, o cem a jak se
bude debatovat?
Zephir napsal:

Uz zase nekdo chce vlastnikum upirat pravo rozhodovat, o cem a jak se bude debatovat?
Zephir odpověděl : Prosím, můžete jakkoliv doložit vlastnictví serveru a autorství většiny
příspěvků? Provoz vysoké školy a tím pádem i tohoto serveru z 95% financuje veřejnost ze svých

daní a v podobném rozsahu jej také plní svými příspěvky. Až jej budete financovat z vlastní kapsy
a plnit vlastními příspěvky, vykřikujte něco o vlastnících. Provozováním serveru provozujete
veřejnou službu veřejnosti a současně využívate její ochoty na tomto serveru debatovat. Co Vám
brání si zřídít fórum určené pouze pro studenty VŠ a zaměstnance katedry? Tam můžete používat
slůvko "my" bez omezení a hrát si na vlastním písečku, jak chcete
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Od:

Tomáš Hála

Komu:

Navrátil Josef

Zaslal:

ne, 13. březen 2005, 15:56

Předmět: Varování

Pane Navrátil,
vyzývám Vás, abyste s okamžitou platností přestal obtěžovat úživatele fóra aldebaran
nevyžádanou poštou. Pokud budu ještě jednou upozorněn na podobné chování, bude Vám
bez dalšího upozorňování zablokován přístup do tohoto fóra a to nezávisle na tom, jestli
se přihlásíte pod svým registrovaným uživatelem nebo anonymně.
Za fórum aldebaran moderátor Tomáš Hála
Od:

Navrátil Josef

Komu:

Tomáš Hála

Zaslal:

ne, 13. březen 2005, 18:25

Předmět: reakce na varování

Pane, za fórum a ve jménu fóra pasovaný moderátore...
Jednak :
a) Nedostal jsem od nikoho z fóra sdělení o tom, že abych mu domů či na jeho
soukromou adresu už nepsal, tedy, že si ode mě nepřeje nevyžádanou poštu ( kterou
jsem nikdy neodeslal ). Takže buď lžete Vy ( což je více pravděpodobné, neb na chatu se
nepíše „pošta“; pošta je zcela jiná instituce ), anebo je pokrytec ten, co mi nesdělil přímo
soukromě anebo i veřejně, že kdybych náhodou chtěl své veřejné příspěvky do chatu
zaměnit za soukromou poštu adresovanou jemu do „poštovní schránky“ soukromé, tak že
si tuto poštu soukromě nevyžádanou nepřeje ; a tak si tento pokrytec přišel poplakal k
Vám do kanceláře.
b) Aldebaran jest jistě veřejné fórum, veřejnou diskusní institucí ( obecná preambule ) ať
už jí financuje kdokoliv ; a tedy podle pravidel veřejného chatu mám možnost ( ne-li
právo ) komukoliv odpovědět na jeho veřejný projev svým veřejným protinázorem ( ! ),
což zde v tomto chatu činí v p o d s t a t ě naprosto všichni. Nejsem výjimkou.
( Pokud poruším zákony na ochranu osobnosti, nechť poškozený použije institutu žaloby )
...,
c) Nehledě na to, že smyslem každé veřejné diskuse je dialog, boj o názor, nikoliv
monolog vyvolených, s ochranou diktátorů.

d) Nelze už 100 let z veřejné instituce – londýnského metra vykázat černochy jen proto,
že jsou černí a jen proto, že si náhodný bílý cestující nepřeje vedle něho na lavici
sednout...a dokonce se za 15 let v Evropě po odchodu totalitní komunistické moci už vžila
demokracie, v níž cenzura >veřejných projevů< nemá naprosto místo.
e) Je doslova a do písmene nehorázné až trestné ( k žalobě možné ) omezování osobní
svobody stylem a způsobem, kterým to činíte Vy – je to styl vyhrožování, na které nemáte
ve veřejné instituci právo. Ani V.Klaus si nedovolil v televizní debatě říci moderátorovi, že
bude-li mu ještě jednou skákat do řeči, že bude bez dalšího upozornění zablokován jeho
přístup k médiím... Pane, Váš způsob vyjadřování si nedovolil ani s. Jakeš předseda KSČ
ČSSR na vrcholném sjezdu.
Josef navrátil
13.03.2005 ; 18:25 h
***********************************************************************.

05
13.03.2005 ; 19:34 h pak píši šéfovi Aldebaranu P. Kulhánkovi (a horní dopis zasílám na vědomí) takto :

Vážený pane Kulhánek
Můj dopis považujte za >úřední sdělení< stížnosti na moderátora Tomáše Hálu.
Rád bych se od Vás dozvěděl jaké pravomoci má Váš moderátor, odkud se vzaly, kdo je stanovil a
schválil a zda jsou veřejně přístupné k přečtení.
Svou stížnost doplňuji dopisem přiloženým v příponce
Děkuji za sdělení a zaslání :
a) pravidel pro moderátora
b) jak byla má konkrétní stížnost vyřízena
Děkuji
( + příloha sdělení T.Hálovi tj. reakce na varování )
ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01
e-mail : j_navratil@volny.cz
***************************************************************************.
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... a vyřízena byla takto :

Vážený pane inženýre,
sdružení Aldebaran Group for Astrophysics je občanským sdružením, které má za základní cíl propagaci a šíření
vědy, zejména fyziky a astronomie. Vaše činnost není ani vědecká, ani nijak nesouvisí s fyzikou či astronomií.
Vaše názory jsou všeobecně známy, konec konců je prezentujete veřejně na svých www stránkách.
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 a jeho fyzikální znalosti jsou nepochybně vyšší než Vaše. Mohu to
zodpovědně prohlásit, protože ho znám jako studenta i jako blízkého spolupracovníka.
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.
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.
S pozdravem,
Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prezident sdružení Aldebaran Group for Astrophysics
****************************************************************************.
Myslím, že chytrému a moudrému čtenáři se nemusí už něco navíc komentovat a objasňovat. Určitě si už
obrázek ( o charakteru pana presidenta ) učinil. Přesto mi to nedá a vyjádřím se k mírumilovnému a
mírotvornému sdělení pana P.K. ( vsuvkami do jeho dopisu ) :

Vážený pane inženýre,
sdružení Aldebaran Group for Astrophysics je občanským sdružením ( kamž se tedy smí
přihlásit každý občan... ), které má za základní cíl propagaci a šíření vědy, zejména fyziky a
astronomie. ( Sdružení GFA tento cíl má, jistě. Ovšem diskusní fórum >uvnitř sdružení<,
předpokládám, není přednáškové, není jednocestným tokem šíření vědy >od propagátorů
k mlčícím posluchačům<, ale diskusní a tedy je určeno k d i s k u s n í m u projevu všech
občanů ve fóru se zájmem o fyziku a astronomii. ) Vaše činnost není ani vědecká, ani nijak
nesouvisí s fyzikou či astronomií. Pane, zda je či není vědecká, to jsou soudy velmi irelevantní,
nemají racionální základ, natož základ humánní. Jsou to neuvážené soudy zlého ega, které se
rádo propůjčí k verbálním ponížením především osoby ( autora ), než tvrdou pádnou ukázkou
vad a chyb v jeho práci a jeho díle. Že má činnost nijak nesouvisí s fyzikou...?...je tak lživé
tvrzení jako Vy nesouvisíte nijak s vlastní matkou. Vaše názory jsou všeobecně známy, konec
konců je prezentujete veřejně na svých www stránkách.
To, že jsou mé názory známy, ještě není ukázkou jejich zcestného směru, nesouvisejícího
s fyzikou, spíše to ukazuje na >rozšířenost a další rozšiřování pomluv< bez hlubšího přečtení
mé práce ( o které naprosto netvrdím, že je nejlepší, natož nejpravdivější a už že je
vyřešená....skoro naopak - velmi často presentuji názor, že své vize píši především a skoro jen
pro vyprovokování asociativního myšlení u čtenáře tj. v chytrých hlavách k jejich vlastní opozici
a novým nápadům ) Vy ovšem svou řeč vědomě stylizujete jako pomluvu a výsměch.
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. Umím dokázat a prokázat, komukoliv –
slova i pasáže – toho „co“ píší korespondenti do „Vašeho“ fóra, a což podle Vás jsou řeči
vědecké – neb ty Vaší kritice nepodlehly a co píši do fóra já co podle Vás vědecké není...,
pokud vůbec jste mé příspěvky do tohoto fóra četl, s čímž si nejsem tak jist. A mohu prokázat,
že to, co já napsal za pár dní do fóra, bylo mnohdy přínosnější, než plytké dlouhodobě
nicnepřinášející řeči jiných. Nevěříte ? Krom pana Zoe a několika výjimečných náhod, jsou to
jen řeči a řeči ( nechci říci „kecy“ ), které skončí na hřbitově bádání.... myslíte si ( pomyslně ),
že si nějaký americký student všimne po přečtení toho tříletého žvanění v chat-Aldebaranu
nějaké pokrokové myšlenky ?:... )
->RE.... vykázat z fóra osoby, které šíří nevědecké názory a vědomě či nevědomě deformují
názory spoluobčanů. Pane, co dějiny dějinami stojí, tak lidé šířili názory ( ! ) ; a jen samovládci

o nich prohlašovali unáhlené soudy, že které z nich deformují myšlení spoluobčanů a které
nikoliv ( a směli vykázat, občas směli i víc - upalovali ). To platí nejen pro fyziku, ale pro
veškeré lidské obory a sociálně politické soužití. Od Vás jsem prozatím neviděl nic vlastního,
jen opisy cizích vědomostí z angličtiny do češtiny. A to ať formou diskuzních příspěvků či
mailů. Myslíte si, že zabráníte deformaci občanů, kteří chodí na můj web ? ( a chodí jich tam
20 denně se deformovat , dobrovolně ) tím, že zakážete po třech dnech mé příspěvky na
Aldebaranu ? Pokud někdo někoho deformuje, a víc než já, pak Vy : rozhodně deformujete
charaktery lidí svými nečestnými a arogantními projevy ( namísto, aby jste Hálům a podobným
domluvil ) Věřte, že já sám bych postupoval naprosto stejně. Bezva. Už tomu také věřím,
přesvědčil jste mě.Tomáš Hála má mou plnou důvěru Mengele měl také plnou důvěru Hitlera –
Toto Vaše oznámení ( o Vaší důvěře Hálovi...nadevše svatému, že se mu nemusí nikdy nic
vytýkat, neb znáte ho tím už je podán důkaz jak nikdy donekonečna on nebude chybovat... )
přeci nedokazuje, že Hála se ke mě zachoval slušně...jak se o to snažíte. a jeho fyzikální
znalosti jsou nepochybně vyšší než Vaše. Matematické určitě... a Vy – presidente – lidi
s menšími fyzikálními znalostmi, než má Hála do fóra nepustíte.? Bezva. Opět mohu dokázat,
že ve fóru jsou a mohou zůstat lidé i s menšími znalostmi než Hála a vyhozeni nejsou.
To Vaše kritérium pro vyhození ze s v o b o d n é h o diskusního fóra občanů podle
etalonu „Hála“, je nemorální, pane. Mohu to zodpovědně prohlásit, Jistě Hitler a Bin Ladin také
zodpovědně prohlašoval....,že... protože ho znám jako studenta i jako blízkého
spolupracovníka. „podle sebe soudím tebe“ - proto se zachoval on ke mě slušně, že ? Máte
zajímavou fyzikální ( a vědeckou ) dedukci : „sousedův pes nekouše proto, že mě nekousl“.
Jedna věc mně ale není zcela jasná. Jak se člověk s vysokoškolským vzděláním inženýrského
typu může natolik vzdálit realitě Pane, sám se shazujete před soudnými lidmi o dvě patra níž.
Každý kdo čte mé myšlenky a >odmyslí si< vstřícně jejich křečovitější stylizaci, občas gram.
chybu ( neboť dost špatně vidím ), zřetelně chápe co říkám, jak to myslím, proč to myslím a co
tím myslím. Nikdo dosud nepodal kromě verbálních útoků důkazy o mých nesmyslech
logickým a konstruktivním projevem. Pokud jsem měl tu čest vést dialog s fyziky studovanými,
pak mi pouze ukázali , že oni a věda „to dělají jinak“ ( že si to mám nastudovat ) a nikdy
nepředvedli >důkaz nesmyslu< v mé práci jako jasnou a očividnou p r o k á z a n o u
blbost. I toto co právě prohlašuji, umím předvést a dokázat. Anebo si myslíte, že mi 6 let psali
odborníci jemně cudně a decentně a neukázali mi moje chyby jen ze zdvořilosti ? Kdyby je
měli, napráskali by je do mě s velkou chutí.
Napište mi, které důkazy jste proti mě použil Vy ? ( víte, nemyslím ty důkazy, které se
podávají v Parlamentu na obhajobu, kde jsem nabyl peněz na zakoupení RD, ale ty Vámi
proklamované, vědecké důkazy ). Nemáte ani jediný ...a ani jediný jste mi neposlal, vůbec jste
mou práci řádně nečetl...a to Vás pasuje ledva do řady lemplů s titulem doc a president....,
protože tvrdit o někom, že jeho práci „známe“ a neposlat za 5 let ani jedno vyjádření, je faleš
jako “vypraná stokoruna“....a mnohem větší urážka jako ta, když já jsem prohlásil, že ani Jakeš
by si nedovolil formulovat : > vyzývám Vás, abyste s okamžitou platností přestal obtěžovat
úživatele fóra... nebo bude Vám bez dalšího upozorňování zablokován přístup< a
porušovat veřejně akademický slib, který složil při převzetí vysokoškolského diplomu.Pane,
nevím co máte na mysli, že jsem porušil ? To se při obvinění sluší říci přesně. A nejen říci, ale
i dokázat. Nevím, na které škole jste studoval. Fast VUT Brno, jsem stavební inženýr. Jedno
ale vím zcela jistě,že Vás tato škola nepoznamenala ani fyzikou, ani znalostmi českého jazyka.
To je jediná pravda Vámi vyslovená v tomto dopise. ( hold, né každému nadělil pánbůh všeho
100%. Vám nadělil ? - Když jsem končil vejšku na stavárně, nevěděl jsem o fyzice naprosto
nic...pokud do >nic< nebudu počítat stavařskou mechaniku, statiku, dynamiku ap.)

Hrajte si dále a vyvíjejte své teorie. Vám tak nápodobně, budiž Vám zdraví přáno k opisování
cizích nápadů, cizích produktů -k pokroku směřujícího myšlení z angličtiny do češtiny. V tom
Vám nikdo zabránit nemůže. chvála bohu, Vy, soudě podle Vašeho ega, by jste rád mi v tom
zabránil i zbouráním mého RD, který jsem si postavil za stavařský diplom, že ? Dokonce je
můžete beztrestně šířit v médiích a v síti Internet. A víte, že bych je šířil i pod trestem ?... - je
to výrazem nepodmanitelnosti lidského ducha – tvořit...ač se to bude mnohým opisovačům z
>a< do >čj< zdát, že je to tvoření, které mate spoluobčany.
Víte, >tvořit< zásadně nemusí znamenat „jen tvořit na rozkaz“; jen tvořit dle návodu a tvořit
podle diktátorů, co oni chtějí a co je v kursu. A také tvořit, neznamená : >nikdy netvoř, pokud
výsledek nebude jen a jen a jen pravda<. Ve vědě fyzikální se už po staletí tvoří pomocí „teorií
nepravd“, jež se pokaždé (dalším tvořivým hloubáním, bádáním statečných) o kousek pohne,
vylepší na „nepravdu méně nepravdivou“. Vy, diktátore, už víte jak velkou nepravdu a matení
šířím mezi důvěřivými občany? Je-li to Váš životní cíl a uspokojuje-li Vás to, pak tak klidně
čiňte. Lidé dělají i horší věci. Jistě...někteří i zbytečné a neplodné. Byl jste na hřbitově někdy
sám, pohroužen do ticha zamyšlení ?....! Nebudete tak ale činit na půdě našeho serveru
Rozkaz, Vaše blahorodí, presidente, nevydržel jste >absťák< ... a tak jedno >šlehnutí si<
bodne, že ? a v materiálech souvisících s naším sdružením. Jistě, - určitě jste velmi potěšen
jak jste zastavil šíření matení občanů.....!
Pokud byste nadále urážel mé spolupracovníky Pane, já je neurážel....rozhodně né jako první.
Nikdy neurážím jako první ! ! ! ! Pane, to je zdravá doktrína a já jí dodržuji : nekonat zlo jako
první. (například přirovnáním ke komunistickému vůdci Jakešovi z Vašeho posledního dopisu)
i zde čtenář, který četl výše psané dopisy, pochopí, že jste farizej.
Pokud „je na talíři zlo“, objektivně, pak přirovnávat to zlo k hadovi, či vrahovi, či Jidáši, či
Jakešovi z ÚV KSČ je nepodstatné – podstatné je prokázat, že na tom talíři to zlo je.
Ani vrah se nebude u soudu obhajovat tím, že přeci Miloševič jich zabil 10 000 a já jen
jednoho ; a on si běhá na svobodě...( a to ten vrah má menší IQ než Vy ), budu muset
podniknout kroky, které by Vám zabránily hrubě urážet členy našeho sdružení. Prosím, jak
Vaše slušně vychované ego velí. Já ho zveřejním na internetu na svých www-stránkách...., tak
jak to tu leží a běží. V takovém případě bych byl nucen ponechat přezkoumat i okolnosti
získání Vašeho vysokoškolského diplomu. Směšné.... Diplom nemá nic společného
s morálkou, kterou mi vytýká nesoudný člověk, a které se prohřešil sám. Neb z předchozích
dopisu žádný Soudce nevyanalyzuje, že jsem se choval a zachovat nemorálně JAKO PRVNÍ,
aby se do mě navezl Hála a pak Vy. Já Vám nic neudělal a nikde neublížil před tímto dopisem
( ve kterém jen oplácím Vaše urážky a ponížení, ke kterým jste neměl právo, a ke kterým jste
mě donutil....po své docentské a presidentské přísaze... )
Pane presidente,... já byl jedovatý až po Vás ( i na to mám důkazy ), až po Vaší agresivitě
vůči mě.
Sbohem
S pozdravem,
Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
prezident sdružení Aldebaran Group for Astrophysics
demagog občanů JN
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Pan Kulhánek mi před hodinou odpověděl na 06 dopis obrázkem :-) // možná kdyby měl po ruce obrázek se
zdviženým prostředním prstem, tak poslal ten // a za hodinu si to rozmyslel a napsal mi :
Vazeny Navratile
(alespon sklonuju na rozdil od vas...někdo špatně skloňuje, jiný koktá, jiný krade, jiný se počůrává...,každý jsme
jinačí. Krom Vás, Vy jste stoprocentní a bezchybný vědec. Slovo sracky nikdy nevyplynulo z ust mych a ani já
jsem to nikde neprohlásil, že jste ho řekl...použiji stejnou frázi jako Vy : všichni znají pane Navrátile co píšete, pak
ovšem všichni také vědí kdo ty sračky řekl a kdy a jaké byly okolnosti. Je hloupé se bránit tam, kde Vás nikdo
neobvinil, mozna kolegu a pokud ano, bylo na miste. A hele, pokud souhlasíte - dodatečně - s výroky hulvátů, jste
také hulvát... , to je nejen vědecké prohlášení, ale i laické. Jste primitiv nejhrubsiho zrna. Pane, jen se bráním
těm, co mě napadli JAKO PRVNÍ...a to čtenáři pochopí...věřte. Predavam podnet soucasnemu dekanovi Vasi
fakulty k prezkoumani udeleni Vaseho titulu To je malomocné...já Vám svá písmenka >ing.< přenechám před
Vaše jméno, ještě tam chybí. Je to nejen malomocné, ale i k smíchu - myslíte si, že odebráním "ing." mi z hlavy
odeberete lidskou touhu tvořit ve fyzice ? Pak klesáte o další fyzikální patro u mě níž. a soucasne zadam
Tomase Halu o zablokovani veskerych pristupu na server Aldebaran. To je k pláči. S takovym individuem
odmitam komunikovat. To mě bude nadosmrti líto.
Pozn. : Rozmyslel si to za hodinu proto, že původně odflákl čtení mého dopisu, jako odflákl vždy čtení mé
práce...; pak ovšem asi náhodou mu nedalo a šel si předchozí dopis přečíst znova...no a rozčílení nad
nehorázností toho blba Navrátila vzplanulo........... - - - kdo seje vítr.....
----- Original Message ----From: Petr Kulhánek
To: Ing. Josef Navrátil
Cc: aga@aldebaran.cz
Sent: Monday, March 14, 2005 9:14 AM
Subject: Re: Děčín

ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín 405 01
e-mail : j_navratil@volny.cz
www : www.volny.cz/j_navratil
http://dvouvelicinovyvesmir.wz.cz
****************************************************************************************************************.
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) ............... že by to mělo ještě pokračování ? , uvidíme....já se
budu bránit kdykoliv. Pokud pan Kulhánek nebude gradovat své zlé úmysly, a skončí i já
skončím.
JN.

