
 

 

Episoda od 25.11.2006 do  28.11.2006        

 
MEKK-Navrátil [25.11.06 - 16:41] 
01 -  

 

 

02 -  



 

03 -  

 



04 -  

 

05 -  



 
06 -  



 

07 -  

 
 

ARYL [25.11.06 - 16:57] 
Mekku, Mekku, kdyz si tu svou HDV budete umet vyvratit tak muzete rict jo, jo uz mam "teorii:, ale tak 

je to jen vase a zas vase hypoteza, no kdyz vas tesi, allright..:-))ale s Ti Belzebubem se radej rozejdete to 

konciva spatne a to myslim vazne. 

 
JOSEF_NAVRATIL - podvidník [25.11.06 - 18:18] 
Mekku, mas ucebnicovy priznaky paranoidni poruchy osobnosti. Nikoho tvoje pomateny obrazky 

pismenek nezajimaji a kazdyho jen seres nebo udavas. Jsi magor a patris do Bohnic. 

 
LIMJOF [25.11.06 - 20:04] 
Už velký Einstein psal: 



 

 
MEKK-Navrátil [25.11.06 - 21:46] 
LIMJOFe i ten výsměch a pošklebek si odflákl a bliješ ten koktej nedokonale … 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 16:35] 
CYBORGX řekl [27.11.06 - 15:17] na auditu RAGTIME : „jednoduche a ucelne az teda na ten 

igelitovej sacek v kosi po tom by ta svine vylezla co by dup:-( “  

(reakce) : no o tak krásné miloučké myšce bych se tak hanlivě nevyjadřoval, ale máme tu jiné svině  

. 
vsuvka z vlákna RAGTIME 

 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 16:35] 
CYBORGX řekl [27.11.06 - 15:17] na auditu RAGTIME : „jednoduche a ucelne az teda na ten 

igelitovej sacek v kosi po tom by ta svine vylezla co by dup:-( “  

(reakce) : no o tak krásné miloučké myšce bych se tak hanlivě nevyjadřoval, ale máme tu jiné svině  

 

 

 



 
LUCIFER [27.11.06 - 15:21] 
kybl! bez sacku! Ty tam muzes dat terarko s nejakou hadici ;) 

 
CYBORGX [27.11.06 - 15:17] 
jednoduche a ucelne az teda na ten igelitovej sacek v kosi po tom by ta svine vylezla co by dup:-( 

 

 
MEKK-Navrátil [25.11.06 - 21:46] 
LIMJOFe i ten výsměch a pošklebek si odflákl a bliješ ten koktej nedokonale … 

 
MEDWIN [25.11.06 - 21:59] 
no todle, no todle... 

 
LIMJOF [26.11.06 - 10:21] 
MEKK [25.11.06 - 21:46]dulezeity je ze ty si dokonaly a hodne si na tom zakladej a hlavne pis co 

nejmin, beztak je to slovni salat a nedobry... 

 
MEKK-Navrátil [26.11.06 - 12:56] 
LIMJOFE : zlo ti čiší z očí ... já si nemyslím, že jsem dokonalý, ale myslím si, že jsem byl celý rok 

nespravedlivě hanoben a tak se bráním proti ponižování ( a nepřestanu ! ) a to přesnou logikou 

ukazování svinstva a hajzláren těch co páchají to zlo - hanobení. (( dokud nepochopí, že člověk je 

bytost, která má mozek a svobodu projevu bez hanobení..!... ikdyby někdy řekla blábol. Já jsem dal na 

talíř svou hypotézu, na které jsem se nadřel 25 let a namísto vědeckých protiargumentů poctivých a 

slušně vyslovených proti ní jsem pliván hanoben já a posílán do blázince - to je to nechutné a nelidské a 

neodpustitelné zlo, proti kterému mám povinnost od "Boha" se bránit .... já těm hyenám( ke kterým 

patříš i ty ) hajzlům nic neudělal a oni si začali, ZAČALI s ponižováním a ...a ... a bohužel já oplácel 

"slovíčkama", což se jim nelíbí, ale líbí se jim týrat a ponižovat a hanobit jiné )). 

Neuvěřitelná nemorálka v české kotlině. 

... a protože tady budu demokraticky a mírumilovně brzy vymazán, tak totéž dám na jiné audítko. 

 
ARYL [26.11.06 - 15:00] 
LIMJOF [26.11.06 - 10:21]vidis co pise...mám povinost od "Boha" se bránit . jakej je ten jeho Buh? To 

je princip lzi, msty a nenavisti - je to doufam jasny...., nech ho jeho osudu... 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 16:35] 
CYBORGX řekl [27.11.06 - 15:17] na auditu RAGTIME : „jednoduche a ucelne az teda na ten 

igelitovej sacek v kosi po tom by ta svine vylezla co by dup:-( “  

(reakce) : no o tak krásné miloučké myšce bych se tak hanlivě nevyjadřoval, ale máme tu jiné svině 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 16:43] 
MEKK [27.11.06 - 16:35] Ale tolik sebekritiky bych u vás ani nečekal. Sice si to zasloužíte, ale takhle 

vulgárně já vás nenazvu. Přece jenom za to nemůžete. Máte paranoidní poruchu osobnosti a patříte tedy 

do Bohnic. Tak mazejte a už nikde nikoho neotravujte vy odporný, prolhaný, hloupý, nenávistný, 

nevzdělaný a šílený hulváte. Vypadněte - mezi normálními lidmi nemáte už co dělat! 

 
BEFELENEPESEVEZE [26.11.06 - 15:45] 
MEKK [25.11.06 - 16:41] Ad HDV bude přepracována a celosvětově diskutována.  

Ale houby, tou neuvěřitelnou snůškou patafyzikálních blábolů se nikdo nikdy nezabýval (vás v to ovšem 

nepočítám), nikdo nezabývá a nikdo nikdy zabývat nebude. Je to blbost od začátku do konce, zcela bez 

jakéhokoliv smyslu. Jste blázen, máte paranodidní poruchu osobnosti a musíte se léčit, nejlépe v 

Bohnicích. Do té doby laskavě vypadněte z internetu vy hulváte. Děkuji. Sbohem. 



 
MEDWIN [26.11.06 - 17:20] 
prej už někdo piše nějakou hru... 

 

 
MICHALA [26.11.06 - 18:21] 
:-)ale, ale....par dni tu nejsem a ono se zatim tohle auditko zcela zmenilo - ted uz je to jen a jen show! 

Tedy uz nikoliv prevazne-nevazne, ale uplne natvrdo vtip v kazde vete! No, doba je vazna, je potreba 

urcite odlehceni....:-))) 

 
ARYL [26.11.06 - 18:28] 
me se taky libi pan Albert, BTW je to jeho pismo, mekk vzteky mekkoce..ale proc, dyt je konecne 

slavnej..me by to tesilo..:))) 

 
NOXI [26.11.06 - 18:29] 
sak i Pepik je vtip... 

 
ARYL [26.11.06 - 18:31] 
o tym zadna..:-)))) 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 17:08] 
B-E : Pokud hyeny a bestie se sadistickými návyky a bezcharakterním svědomím jsou „normální lidi“ ( 

v české kotlině ), pak opravdu mezi tyto „normální“ patřit vůbec nechci, naprosto ne! Ale až Vás Policie 

dopadne, pane, pak bude vědět celá česká kotlina „kdo jste“ a co se rodí ve Vaší zrůdné mysli ( a kam 

taková zrůda patří ) a já si dám na tom záležet, abych ukázal Váš profil … 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 17:23] 
MEKK [27.11.06 - 17:08] Normální lidi nejsou to co popisujete. To se hodí naopak velmi přesně na vás 

samotného. S tou policií jste už nekonečně směšný, že vás to baví takhle dokazovat vaši duševní 

chorobu. A řeknu vám, kam patří takové zrůdy jako jste vy. Do psychiatrické léčebny a navždy. Máte 

totiž paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy 

hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

 
VAVR [27.11.06 - 17:24] 
vy vubec nevite, ze VELKY MISTR taky publikoval, jo jo,po prve a naposled, ale to bylo v dobach kdy 

hyeny v ceske kotline nezily 

WM magazin 

 
LIMJOF [27.11.06 - 17:39] 
ale uz tehda si stezoval, ale jeste byl kupodivu slusnej...:-)Ostatní páni vědci, co vy na to ?….vím, co vy 

na to : debilovi a laikům se neodpovídá … , tak jak to v Čechách děláte soustavně a pravidelně. 

Klub Sysifos pak predal editorovi zlatej balvan...:-) 

 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 17:44] 
VAVR [27.11.06 - 17:24] Dobrej úlovek! Ovšem myslím si, že kdo publikuje ve WM magazínu by měl 

mít doživotně zakázán přístup na libovolné fórum o fyzice a mělo by mu být umožněno publikovat už 

jen a pouze ve WM (fantas)magazínu :-)  

BTW: Tady různě blekotá (čti lže), že nikdy nebyl vulgární a že to všechno způsobil před rokem 

Petrásek. Jenže ten článek je z roku 2003, debilem tam sice nazývá sám sebe, ale přesto to "vědeckého" 

článku patří jen těžko. Zato si neodpustí napadání L. Motla. Takže hezký důkaz, že hulvátem byl 

vždycky, ne jak lže, že nebyl. Napadá taky první. prostě nenávidí lidi, co na rozdíl od něj dodnes ještě 

chápou učivo fyziky a matiky ze základní školy - protože on už dneska ani to ne. Ostatně má paranoidní 

poruchu osobnosti, což to vysvětluje, ale zároveň taky zdůvodňuje, proč nutně patří do Bohnic. 

http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1207&pjmeno=&kredit=&p1=


 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 17:54] 
Cituji mistra:  

Petrásku ...uvědomuješ si, že si zasadil vítr a že sklidíš bouři ??  

Nyní se blíží školní rok. Víš kolik je škol v Opavě a okolí ? Připravuji invazi ..; víš 
kolik ředitelů a dětí dostane můj dopis o tom co seš zač ? ...  

Dostanu tě na kolena tvými prostředky... do smrti na mě nezapomeneš.( protože 
si mi ublížil, zničil zbytek života a vysmíváš se mému lidskému utrpení ... 
dokonce stále víc... i v televizi ).  

Už jsem v jednání s jedním časopisem, co bude uveřejňovat mé články jako 
duel-polemiku na tvé články a tvou vědu ... to bude rachot.  

A o dalších plánech, co mám v hlavě ... to si nepřej ani vědět.  

Do tří let spácháš sebevraždu...hajzle, kterej má místo duše ropuchu ... kterej 
raději rozpoutá 3.světovou válku než by se omluvil za ponížení a hanobení 
lidství.  

Mě si do smrti užiješ, ty dojizvený prase...( můžu ti tak říkat, že ?, můžu ! !, viď ... dyť tak mě 
nadávají denně 20x desítky lidí PRAVĚ poté co ty si tu šílenou honičku na mě jako na 
šarlatána rozpoutal, dyť tvý kámoši tak říkají premiérovi Paroubkovi a ty jejich nestydaté 
výroky uveřejňuješ ve svých iOpava novinách a nesmazal si to od května dodnes ač v 
preambuli se chvástáš, že hanobení budeš mazat ... seš hajzl, farizej a spratek. ) 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 18:06] 
A ještě odsud:  

17. 4. 2003 22:27:42 

 

Chceme grant pro pana Navrátila! 

Toto je autentický a původní záznam toho, co s člověkem dokáže provést druhými nepoznaná 

genialita tváří v tvář osudovému řetězu smůly a přezírání. Jistě, žádný génius to neměl v životě 

jednoduché... Einstein bydlel naproti blázinci, Darwin se musel na lodi Beagle léta spokojovat s 

cizími domorodkyněmi, které už nikdy neviděl, místo poklidného soužití s milující manželkou a 

párem pantoflí, Gödel zemřel v Brně hlady a Newton... inu, tomu cosi spadlo na hlavu. Je smutné 

a šokující zároveň zjistit, že vedle nás i dnes, v informačním věku, žije Nevyslyšený, člověk, jenž 

může změnit svět, ba celý Vesmír! mít jen k dispozici více pochopení od pánů v Grantové agentuře 

ČR (a peněz...) Pane Navrátile, jsme s vámi! Držíme vám palce a věříme, že jednou i těm 

hlupákům nahoře dojde, (o) co všechno příchází ve vašich... dopisech... 

Pavel Houser mi dnes v okouzleném úžasu přeposlal, co pan Navrátil požaduje uveřejnit 

na webu Scienceworldu. Po chvíli váhání jsem nechal celý text v původním znění bez 

titulků, jen adresu jsem odstranil, snad se pan Josef nebude zlobit za zveřejnění jeho 

elektronických stop... 

 

http://www.hypothesis-of-universe.com/documents/m/m48.doc
http://www.vlcidoupe.net/wolfjinks.php?textid=14
http://www.scienceworld.cz/


Vesmír uprostřed egoistů…anebo že by naopak ? 

 

( aneb proč jsem nasraný ) 

 

autor : Navrátil Josef  

 

Jsem bohužel nasraný a to nad únosnou mez od doby, kdy mi tato společnost upřela možnost 

vědecky pracovat…promiňte : laicky pracovat na své hypotéze dvouveličinového vesmíru. Ta 

míra tolerantní meze, co se dala unést, končila v r.1999, kdy jsem si podal přihlášku u GA ČR na 

grant-to finanční příspěvek pro svou práci, neb mě nový postsametový kapitalismus „Klausův“ 

okradl ; firmu mě potopili dlužníci, zaměstnance jsem propustil a sám zůstal bez práce. A mé 

vydělané příjmy za 5 let podnikání 1991-1996 ( vše co jsem si vydělal a chtěl věnovat fyzice ) mě 

úmyslně dlužníci dluží dodnes. Už od r.1996 se mi smějí. Smějí se jak parádně ( geniálně ) 

pochopili zákony vymyšlené >Klausem< pro vykradení národního celospolečenského bohatství 

/pojmenováno to je decentně : privatizace/ do rukou absolutní menšiny…néé za účelem lepšího 

hospodaření, lepší produktivity práce a správy těchto statků, jak to hlásá filozofie vlastnická, ale 

za účelem spekulací, předání řízení výroby >pseudoředitelům< -čili nevlastníkům- ředitelům se 

sklony a návyky přesně stejnými jako za socializmu… a oni-vlastníci namísto aby rozhodovali-

tvořili, s celými rodinami se opalují 6 měsíců na plážích středozemního moře,…( neobviňuji 

všechny, ale myslíte si, že takových je málo ?) mě okradli…a ač jsem soudně spory vyhrál, mám 

doma na záchodě vylepené Rozsudky „Jménem republiky“ : dlužníku zaplať ! “…. , tak mi stejně 

dluh nevrátili …a nevrátí ( podle perfektně vymyšlených zákonů novověku a absence 

vymahatelnosti práva ) . 

Ano, jsem nasraný, neb mi tato společnost odmítla aspoň grant, malý mrzký peníz, nééé na válení 

se na Bahamách, ale na práci pro fyziku ( kterou stejně stále zadarmo dělám denně 14 hodin ), 

zamítla ho nějakým senilním panem Kapičkou, který projekt vůbec nečetl a který vydal posudek, 

coby nikoliv v počtu pěti vět, ale v počtu 5 slov (!), kde toto Kapičkovo vědecky provedené 

zhodnocení mé přihlášky šmahem, bez přemýšlení poté podepsal nějaký Štulík ; a tentýž se 

ani neobtěžoval si přečíst mé odvolání, vlastně prosbu o zaslání aspoň kopie posudku 

komise…kde mi nápravu za GAČR slíbil po dvou letech ( néé nápravu dát mi grant, ale 

nápravu mi dát aspoň kopii toho posudku ) jeho nástupce p.Syka, který se zachoval nakonec 

v duchu doby : vysral se na to. ( …protože mu sekretářky a Kapička řekli, že ten Navrátil je 

dotěrný cvok ) ( že by se sám do projektu nahlídl ?, to přeci po slušném a studovaném 

předsedovi nemůžete chtít ) 

Ano, jsem bohužel nasraný na tuto společnost, která mi upřela právo dopracovat svou 

hypotézu, kterou už neumím završit sám. ( a na kterou mám obrovské nadšení, vůli a 

nezměrnou energii ) …A páni fyzikové ( čeští ) mě odpovídají mlčením ( až na pár výjimek ) 

; No, možná by se i našli tací, co by byli i ochotni mi pomoci ucelit hypotézu do „základní 

smysluplné podoby“, především matematicky, ale tak nějak za 2000,-Kč na hodinu  

( ?!?! ; a k tomu mi byl právě ten grand ) ……no,.. 

Bohužel v této společnosti nemá laik p r á v o do ničeho ( nelaického ) mluvit, natož, aby měl 

právo na grand. Grandy se dávají titulovaným na „důležitější věci“ jako například na 

projekt : „Hledání mimogalaktického záření“(přihlášku si podal grantovykrádač 

J.Grygar…ale takových je mnoho ), což mu to kluci na Kleti za flašku >spíchnou< souběžně 

se svou prací a…“a kucií, kdybyste nic nenašli, nevadí, šak grantový projekt zní na 

>hledání< nikoliv na >nalezení< “ …vo co de,… našli ?, nenašli ?, ne ?, nevadí, ani Grygar 

nelže : hledali jsme a hledali a hledali….  
 

A… Vo co de tomu Navrátilovi …, že je tak nasraný…. ( 15.04.2003 ) 
 



ing. Josef Navrátil 

e-mail : j_navratil@volny.cz 

www : www.volny.cz/j_navratil 

http://big-bang.webpark.cz/  
 

 

 

Diskuse (počet příspěvků: 2)  
 

 

 
LIMJOF [27.11.06 - 18:13] 
to snad ani neni pravda..:-)))))))) 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 18:28] 
Blbečku, ani po vytahování těchto textů, které jsem napsal, se nemusím a nemám za co stydět ( což se o 

tobě, hajzle, říci nedá ,,, )... co se týče Motla, opět mám důkazy že on urážel jako první, i Hála o tom ví 

a nejen on, já na to mám schované důkazy ). To, že mi grant nedali, to se bere, já to vzal normálně bez 

adrenalinu, nedostává ho 60% přihlášených. O.K. , ale to, že mi 2 roky upírali "mocní" sdělit důvod, to 

byla hajzlárna ...(( a o to jsem se tehdy pral o sdělení toho posudku )) a nemusel bych se moc mýlit, 

kdyby někdo z těch lidí kolem GA ČR z r. 1999 byl zde v této tlupě Mageo-hyen či fórech kam chodím. 

 

A ty LIMJOFE, co tobě se na tom nezdá za Pravdu ????; já si myslím, že i ty už si ukázal zde za půl 

roku spoustu svinstev "podpásových", nefér, hrubých, hanobících, nekorektních, pod úrovní slušnosti a 

normálu běžného chování. 

 
MICHALA [27.11.06 - 18:38]  jen vstoupí na scénu tato „osoba“, tak…tak si vzala „za úkol“ posměch a urážení ( proč ? ) 
BEFELEME[27.11.06 - 17:54]: Tohle ze je citace naseho Mistra?! Takova hruba, ba primo vulgarni 

slova?! Tomu neverim!! Vzdyt Mistrovi jde preci o dobro nas vsech a pouze v pripade, ze ho nekdo 

napadne, tak se umerne tomu brani...ale tohle...NE!!! Ja tomu proste neverim! A abychom ukazali svetu, 

napisu Mistrovi GRANT!! Jsem uz od prirody takovy GRAND, GRANTY pisu casto, tak o jeden vice 

nebo mene...dam par noci navic...no booooze, to me nepolozi!! Ale budu pak usinat s dobrym pocitem, 

ze jsem pomohla! A to preci neni malo....:-)))))))) 

 
MICHALA [27.11.06 - 18:40] 
btw.....neopravnene uzivani akademickych titulu (napr.Ing.) je trestny cin....a sazba uz se docela 

zvysila.....:-) 

 
LIMJOF [27.11.06 - 18:40] 
MEKK [27.11.06 - 18:28]zadat o grant to je preci siiiileny clovece dyt vy opravdu to mate namichany 

na marias,.....kdyz se divim to je podpasovka?? to by rekl kazdej soudnej clovek, vite vubec co to ten 

grant je, clovece nestastnej....:))) 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 18:41] 
MEKK [27.11.06 - 18:28] co se týče Motla, opět mám důkazy že on urážel jako první, i Hála o tom ví a 

nejen on, já na to mám schované důkazy  

Máte důkazy? Tak sem s nimi. Je to stejně hloupé, jako když teď - po vašem vzoru - napíšu, že mám 

důkazy opaku, tedy, že jste vždy a každého napadal a u rážel jako první vy. To je jenom mletí pantem. 

Nikdo vám to nevěří. Dokonce ani ty soudy ani policie. To musí být strašné, že? AAle je to tím, že máte 

paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy 

hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte!  

PS: Že byste se styděl za vaše odporné chování od vás nikdo nečeká. Nejste toho schopen. To umí jen 

slušný člověk - to vy v žádném případě nejste. Jste charakterově bohužel zrůda.  

http://www.vlcidoupe.net/notch.php?article=14&articleTbl=wolfjinks&articleName=Chceme+grant+pro+pana+Navr%E1tila%21


 

PSPS: LIMJOFovi se vůbec nedivte. Skutečně je neuvěřitelné, že si choromyslný patafyzik, neovládající 

učivo základní školy drze troufne žádat o grant na cokoliv. To snad, píše správně, ani nemůže být 

pravda - to je špatný sen nebo zlý sen! 

 
MICHALA [27.11.06 - 18:41] 
LIMJOF: To nevadi, ze to Mistr treba dosud nevedel...ja uz mu to vysvetlim....nebo - neni treba 

vysvetlovani, rovnou ho napisu, spocitam....tema jiste bude velmi nosne a podkladu bude habadej!!!!:-

))))) 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 18:45] 
MICHALA [27.11.06 - 18:38] Bohužel je a ke všemu je tak nerozumný, že to sám na uvedeném odkazu 

zveřejňuje :-) 

 
LIMJOF [27.11.06 - 18:47] 
paani ja to slysel ale porad myslel, ze to je jen sranda, hec,...vseci,ale vseci jsme v tom jeho chlivku 

pomluveni a to ma promichany s tou jeho "fyzikou" viz ukazka od Vavra,..a za to by chtel jeste zaplatit, 

boze ja se jeste naseru!!!!!! 

 
LIMJOF [27.11.06 - 18:52] 
ja uz musim pryc, nebo bych byl sprostej.......!!!! 

 
ARYL [27.11.06 - 18:55] 
LIMJOF [27.11.06 - 18:52]utikej von na to ceka...! to cely jeho divadlo je jen zlostny pocin trapit okoli 

a delat zlo je to satanista uz to pochopte Belzebub!!!! 

 

 

 
MICHALA [27.11.06 - 19:04] 
ARYL:-)...trosku usmevne...lec dost presne - ceka na to...tesi se z toho...normalni jev..... 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 19:12] 
LIMJOF [27.11.06 - 18:52] Nenech zlost cloumat svým majestáttem - vždyť, kdyby nešlo o nemocného 

člověka, byla by to neuvěřitelná sranda psaná přímo životem. V tomhle případě jde ale už jen o to, jak 

mu ujistit nezbytně nutnou péči v psychiatrické léčebně dřív, než někoho sejme, čímž opakovaně 

vyhrožuje. A vzhledem k tomu, že za každým nickem kdekoliv už teď vidí skoro vždycky mě, tak to 

může odnést někdo zcela náhodný. A to už sranda není. Do těch Bohnic prostě musí a rychle... 

 
ARYL [27.11.06 - 20:31] 
MICHALA [27.11.06 - 19:04]koukni na jeho stranky a mas to tam cesrny na bilym - Bezebub ma 

dceru,je to jasny von je ten B. a ten jeho zmatek je dcera, tak to satanisti delaji.. 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 21:42] 
MICHALA : ... že Vy si oprávněně nenosíte ( na rukávu červenou pásku LM a na čele razítko ) před 

jménem titul "kráva", Vám velkoryse odpouštím ... 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 21:48] 
JOSEF [27.11.06 - 21:42] Jste odporný. Mimořádně. Máte paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte 

mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen 

nadávající hulváte. Vypadněte! 

 
MEDWIN [27.11.06 - 21:48] 
Jsem bohužel nasraný a to nad únosnou mez od doby, kdy mi tato společnost upřela možnost vědecky 

pracovat…promiňte : laicky pracovat na své hypotéze dvouveličinového vesmíru. 

http://www.hypothesis-of-universe.com/documents/m/m48.doc


..neb mi tato společnost odmítla aspoň grant, malý mrzký peníz 

...ale na práci pro fyziku ( kterou stejně stále zadarmo dělám denně 14 hodin ) 

!Jsem bohužel nasraný a to nad únosnou mez, když to čtu ! je to vytrženo z kontextu a to dokonce 

dvakrát, už předchozí plagiátor to vytrhl z kontextu mého originálu.  

už větší drzost si člověk ani neumí představit, to je chování komunistického potentáta blahé paměti (tak 

se rozčiloval Hrbek, Kahuda,..etc) !!!!! 

 
MICHALA [27.11.06 - 21:58] 
MEKK: Je vam lepe, kdyz jste se o me otrel?.....titulu mam pred i za jmenem dost, nemusim si tam cpat 

dalsi.....a na vase rady da pouze blazen, takze sorry.....ja jsem normalni:-))))) 

 
MICHALA [27.11.06 - 22:00] 
....a uz nam taky reknete neco jineho...tohle uz vsichni zname.....zkuste z jineho soudku....porad nas 

presvedcujete o tom, jaky jste inteligentni muz, tedy to uz KONECNE predvedte!!...co treba zeny.....co 

nam o nich reknete?:-)) 

 
NOXI [27.11.06 - 22:08] 

k zenam je mily a usmevavy a vesely... nez zacne o HDV 

 
NOXI [27.11.06 - 22:09] 
a neco z jineho soudku?? nejaka narocna, ne? :-)) 

 
MICHALA [27.11.06 - 22:17] 
NOXI: No jooo, narocna, to ja jsem.....porad a ke vsem - na tom se nic nezmenilo!:-)))) 

 
LIMJOF [27.11.06 - 23:19] 
MICHALA [27.11.06 - 21:58]co ten grant, taky mas?? 

 
MEKK-Navrátil [27.11.06 - 23:44] 
MICHALA : citace„..titulu mam pred i za jmenem dost, nemusim si tam cpat další“ 

… máte vokno, milá…. Já Vám neradil, aby jste si k dalším titulům tu krávu cpala, já jen Vám odpustil , 

že ten poslední titul, co u těch co už máte, nenosíte, …ale… pro mě za mě, si můžete nosit i všechny 

tituly, nebo jak chcete, třebas jen ten nejvýstižnější – kráva, to mi je fuk. Mě stačí, že vím co jste zač… 

a rozhodně ty tituly Vám charakter ( slušný ) nevyrobí. 

 
NOXI [27.11.06 - 23:49] 
burane 

 
BEFELENEPESEVEZE [27.11.06 - 23:56] 
MEKK [27.11.06 - 23:44] Slušný charakter MICHALA, na rozdíl od vás vy odporný lháři a hulváte, má 

(a taky vzdělání, intelekt a vůbec mnoho věcí, které vám chybí). Zatím jsem si nevšiml, že by ji tady 

někdo projevoval nepřízeň (kromě vás samozřejmě) a naopak myslím, že sbírá mnoho sympatií. Tak jste 

si kopl vy hnusobo do milého a oblíbeného člověka. Uspokojil jste se? Fuj a hanba vám, jste dokonale 

odporný.  

 

Máte paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy 

hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! Táhněte do Bohnic! 

Navždy! 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 00:59] 
Už s tím blbečkem mluvit nechci, chce se mi čím dál víc zvracet když ho vidím na obrazovce…, ale 

nejde to na urážky neodpovídat … nejde mi to. !!! Já se proti urážkám budu bránit do posledního dechu.  



Ten hajzl řekl ( modře opět komentuji ) : „Slušný charakter MICHALA, na rozdíl od vás vy odporný 

lháři a hulváte, má to je možný,že ho má ( já ho mám taky ), ale ke mně ho neprojevila, ke mně byla od 

začátku hulvátem… mám na to důkazy !!, a brzo je vyvěsím na webu ještě transparentněji (a taky 

vzdělání, intelekt a vůbec mnoho věcí, které vám chybí). Já se o její vzdělání ani intelekt nepřu, já ho 

nehanobil !!! ( na rozdíl od ní )…ona si začala, mám na to důkazy Zatím jsem si nevšiml, Vy jste si 

vůůůbec nevšiml více věcí …Vaše všímání není směrodatné ( až Vy si všimnete že Bůh má rohy, tak 

proto že jste to pronesl Vy tak Vám budou všichni věřit, že ? ) … že by ji tady někdo projevoval 

nepřízeň to proto, že ona asi jiné lidi neuráží, já jí v jiných situacích neznám,…. mě urážela jako první 

…mám na to důkazy (kromě vás samozřejmě) a naopak myslím, že sbírá mnoho sympatií. Já jí sběr 

titulů i sympatií přeji…( pokud je sbírá slušnějším stylem než se projevila u mě …má od nich tituly 

slušné … ) Tak jste si kopl vy hnusobo do milého a oblíbeného člověka. Nikoliv !, do hajzla jsem si 

kopl, bohužel,… a to pouze oplácením, které jsem donucen dělat, tzn. že i to je na mě násilí ... já 

nejsem nikdy první … jako Vy pane Befelhajzle, protože jen hajzlové ubližují jako první a neomlouvají 

se za křivdy …já ano, pokud se proviním jako první… i na to mám důkazy Uspokojil jste se? Nikoliv, je 

mi to líto, že se v české kotlině nachází lidé bez citu, pochopení, lidství a charakteru vidět kdy chybuji 

„já" a kdy ten "druhý“, já se za své prohřešky omlouvám…. u tohoto hajzla se nemám za co omlouvat, 

leda až po ní, já si nezačal… mám na to důkazy Fuj a hanba vám, jste dokonale odporný. 

 
 

 

 
NOXI [28.11.06 - 01:00] 
di uz do prdele! 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 01:06] 
NOXI : v hulvátských projevech vedeš 10:1 ... a tak samozřejmě patříš do té bandy hyen a hulvátů 

...mám na to důkazy... i ty se budeš vyjímat ( víš kde ? ) 

 
NOXI [28.11.06 - 01:07] 
hehehe, hulvat a buran par excelence tu vyklada neco o hulvatech :-DDDDD 

 
NOXI [28.11.06 - 01:10] 
a kde se podle TEBE budu vyjimat, je mi srdecne u prdele... doted jsem se k tobe vyjadroval bez 

vulgarismu, ale doslo mi, ze je to uplne bezpredmetny... na hrubej pytel hruba zaplata... ono ostatne 

nejefektivnejsi by bylo se k tobe nevyjadrovat vubec a ty bys brzo odtah do hajzlu, kdybys nemel s kym 

se hadat... takze ja jakoukoli komunikaci s buranem tveho formatu koncim... kdyz nas bude vic, treba 

fakt nakonec vypadnes... 

NOXI [28.11.06 - 01:13] 
pardon, v NOXI [28.11.06 - 01:07] melo samozrejme byt spravne "par excellence" 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 01:16] 
NOXI : ponižovat a urážet se dá i bez vulgarismů, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mohu ti to dokázat a...a obvykle to svině 

na této zeměkouli dělají, že uráží bez vulgarismů !!, ...a dokonce s vybranými jemnými slovíčky uráží, 

ponižují a hanobí. Umím to dokázat... " takže tvůj argument je "hajzl-argument" od grázla. 

 
JOSEF_NAVRATIL – druhý Befel [28.11.06 - 01:20] 
Mekku chcipni. Normalne si hod masli. Hned bude na svete lepe. Stejne ti uz nic jinyho nezbejva, tak uz 

to neodkladej a delej. Udelej jedinou slusnou vec, kterou jeste umis. Zabij se! 

 

 



JOSEF_NAVRATIL – druhý Befel [28.11.06 - 01:22] 
Dokazat Mekku umis leda hovno. Vsechny tvy dukazy jsou naproste keby. Na svete ti neveri uz vubec 

nikdo. Nikdo te nema rad, vsem jsi jen na obtiz parchane zkurvenej. Zabij se! 

 
MICHALA [28.11.06 - 07:55] 
MEKK [27.11.06 - 23:44]: No vidite - tak se mi prece jen dari, zmenit ten vas slovnik k lepsimu - sice 

to dalo prace!!...ale slovo "mila", ktere jste v tomto svem postu pouzil, je uz takovym malym svetelkem 

na vasi lepsi ceste!!! Huraaaa!!!:-))) 

 
MICHALA [28.11.06 - 07:56] 
...o tituly prece vubec neslo - to ani nebyl muj zamer!....inteligent pochopil, ze!:-)) 

 
MICHALA [28.11.06 - 08:01] 
A co se GRANTU tyce - byla jsem pilna a uz to mam!!! Pro pana Navratila se mi jako nejvyhodnejsi a 

nejvhodnejsi jevi GRANT RESTAURANT PANA SEPTIMA!!! - hlavni roli hraje znamy a vsemi tolik 

oblibeny Louis de Funes!!! To bude presne to prave orechove pro pana Navratila! Lepsi GRANT snad 

ani na svete neexistuje! Kdyz vezmu v uvahu, ze tento GRANT trva asi 1:50 hod., doporucila bych 

aplikovat cca 7 krat denne! Kdyz pricteme mezi kazdym opakovanim GRANTU pul hodky na WC, dale 

hodku na obcerstveni, zhruba mezi dvema GRANTY hodinku zdrimnuti....tak by to mohlo docela dobre 

vyjit na cely den....a bylo by vymalovano!!!! Spokojenost by byla na vsech stranach - pan Navratil by 

byl s GRANTEM spokojen, my ostatni bychom byli take spokojeni....jak malo staci ke stesti, ze!:-)))) 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 11:10] 
MICHALA : Beru. Protože si cením NEPONIZOVANI víc než svůj vlastní život,… tak beru, ( ! ) ale .... 

ale !!!! ….s pod podmínkou, že mě nikdo nebude "i pak" ponižovat....a tu mi zaručit nemůžete. …čímž 

je návrh bezcenný. Protože důkaz je na place : já si nezačínám první ( ! )... což znamená, že ikdybych se 

stáhnul do domácí ulity a přestal chodit na celý internet, tak hajzlové stejně i beze mě mě budou urážet. 

Oni totiž nemají rádi oponenty a jedovaté kritiky vlastních chyb a to ještě od laika, co nemá ty 

"mudrpudr" tituly, to je od něj nehorázné aby poslouchali "své zrcadlo" od ubožáka z Děčína jen s 

jedním titulem, co si notabene myslí, že jeho HDV bude jednou slavit úspěch ... ta drzost od něho ... to 

se mu musí osolit  

( Oni mudrpudři pouze závidí laikovi, že by možná jednou doopravdy ten jeho nápad mohl být 

životaschopný – a v tom to vše je, a to v nich vře, že oni sami žádný nemají ...., tak aspoň toho Navrátila 

poflušeme, ukoušeme až do hrobu když bude vzdorovat ) ( nic jiného to není než zloba a závist …. jsem 

o tom přesvědčen stoprocentně ). 

Závěr : beru, ale....ale...oni flusat budou dál, to není moje vina že se bráním. Moudřejší ustoupí, jistě, já 

nemám kam ( hanoben jsem já, oni útočí .... a jen hulvát to nevidí a nepřizná ) 

 

Poznámka z 15.02.2019 : Do roka a do dne od výše presentovaného útoku ňákýho BEFELE a celé 

komunity laik-fyziků, kterým jsem přednášel HDV,  mě kauza „Petrásek“ násilím v r. 2007 z vůle 

Petráska, převezla „antonem“ do PL Horní Beřkovice ( neb dobrovolně jsem odmítal do PL vstoupit ) 

k vystavení posudku do Trestního stíhání u MUDr.Ondřeje Rottera.  

    Už se i dá dokázat, s odstupem času, že i tento pán byl grázl, který zmanipuloval posudek na verzi-

přání OČTŘ , aby orgány v tr. stíhání st. zástupce, měly nějaký důvod k zastavení mého stíhání, které by 

se nedalo u Soudu ze strany „žalobce“ vyhrát, a bylo zapotřebí se kausy zbavit. Tak jim napsal ten 

„mudrpudr“-znalec do posudku Navrátila „paranoidní schizofrenie“….ha-ha, …jak na tu paranoiu  

přišel pan „znalec“(?) když dostal do rukou tyto Mageánské útoky mageánských „úchyláků“ jako byl 

BEFEL ????…a spolu s ním desítky jiých za dva roky pronásledování na veřejných fórech  Paranoia ?? 

anebo pravda o pronásledování, pane O. Lottere ?, bohužel kvůli Vám  o s o b n ě  to pronásledování ze 

3x zhoršilo po vašem nekorektním posudku a trvá dodnes. Ublížil jste člověku, mě, a především 100x 

víc té HDV jejíž prostudování odborníky – kteří jí od Vašeho posudku nečtou –  jste oddálil už o 13 let.  

 



 

 

 

 

 

 
BEFELENEPESEVEZE [28.11.06 - 11:49] 
MEKK [28.11.06 - 11:10] Protože důkaz je na place : já si nezačínám první ( ! )...  

Nechutná, drzá lež. Důkaz skutečně je na place. Vždy a ve všech případech bez jediné výjimky jste s 

urážením nejenom začal vy, ale hlavně - vás nikdy nikdo a ničím neurážel (nepočítám vaše fejky, kdy si 

povídáte sám se sebou, což je vaše velmi oblíbená zábava nejen na Mageu).  

 

což znamená, že ikdybych se stáhnul do domácí ulity a přestal chodit na celý internet, tak hajzlové stejně 

i beze mě mě budou urážet.  

Výplod vašeho chorého mozku. Když nebudete chodit na internet, nikdo se o vás už nikdy nebude nijak 

zajímat a - opět hlavně - se o ničem, co by o vás hypoteticky mohl někdo někde napsat - nedozvíte, 

takže budete mít klid. Nechodit na internet vám tedy srdečně doporučuji, také ovšem doufám, že vám 

bude buď soudně zakázáno nebo prostě nebudete mít v psychiatrické léčebně na net přístup.  

 

Oni totiž nemají rádi oponenty a jedovaté kritiky vlastních chyb a to ještě od laika,  

Myslíte třeba to vaše desetkrát opakované "objevení" "chyby", že ve vakuu v tíhovém poli podle vás 

nepadá peříčko a děloví koule stejně? Ale padá. Pak se ovšem nedivte, že když neznáte tento poznatek 

učiva fyziky základní školy (a známý po staletí), že nemáte žádné právo mluvit o fyzice natož o tom, že 

máte nějakou hypotézu. Máte houby, jen a jen příšerné nevzdělané bláboly stejného typu jako právě 

uvedeno.  

 

...co si notabene myslí, že jeho HDV bude jednou slavit úspěch  

Nikdy, to vám lze naprosto odpovědně slíbit. HDV je snůška tak strašných patafyzikální blábolů, jakou 

jsem ještě nikdy jinde neviděl. Jak může člověk, který neumí v matice a fyzice ani látku ZŠ tak drze 

tvrdit, že se tou blbostí bude vůbec kdy někdo zabývat a ještě že by to mělo slavit nějaké úspěchy??? To 

je názor, který může mát jen člověk duševně těžce nemocný - tedy vy. Žáci ZŠ mají opačný a zcela 

správný názor. Je to 25 let zahozených do kanálu, protože neumíte vůbec nic - kromě nadávání a výroby 

zla ovšem. V tom jste skutečně mistr.  

 

Moudřejší ustoupí, jistě, já nemám kam ...  

Ale máte, prostě táhněte do Bohnic. Velmi jednoduché.  

 

( hanoben jsem já, oni útočí .... a jen hulvát to nevidí a nepřizná )  

Nechutná lež. Nikdo vás nikdy nehanobil. Sepsuty byly vždy jen vaše hloupé a nevzdělané myšlenky. 

Protože na to zásadně, jako první a jediný, reagujete odporným nadáváním, jste za to po právu 

ozančován za šílence a posílán do Bohnic. To není hanobení. To je zcela očekávatelný postoj všech 

slušných a normálních lidí, když se mezi ně vetře hulvát a nadává jim způsobem, neslučitelným s 

duševním zdarvím.  

 

Máte paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už neotravujte vy 

hloupý, prolhaný, nevzdělaný a odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! Táhněte do Bohnic! 

Navždy!  Tohle už není jen posedlost, ale paranoidní schizofrenní pomatenost  ( pane O.Rottere ?!? ) 

 
MEDWIN [28.11.06 - 12:25] 
To byste musel Mekku prvně prohlásit: Omlouvám se všem, kterým jsem tady ublížil sprostými 

nadávkami, víte já to ani tak nemyslím jsem už takovej vzteklej dědek, tak mějte pro mě pochopení. ( 

Jsem jen lidská bytost, která má instinkt chránit a bojovat o svou lidskou důstojnost. Já nabízel mír : že 

okyž přesdtanou ostatní s urážením, že přestanu taky s oplácením – to mě degraduje na kojota anebo ctí 



?  ) Když už nic nechte se mi na vlastním auditku vyřádit a když ten vztek na mě příjde a budu takovej 

tak tam raději nechoďte, pochopte, že i vztekloun jako já chce žít..... 

Já bych takovou vaši proklamaci respektoval. 

 
BEFELENEPESEVEZE [28.11.06 - 13:37] 
MEDWIN [28.11.06 - 12:25] Schopnost odpustit tě jistě ctí, ale... Řekl bych, že sním svůj klobouk, 

kdyby to MEKK udělal. Klobouk ale nemám. Tak ti tedy nabízím láhev dle tvého výběru, kdyby se ten 

zázrak stal. To není sázka, tedy když se to nestane, nic mi nedlužíš :-)  

PS: Ani si na to nebudu vytvářet rezervu. Ten odporný hulvát ve své těžké duševní poruše skutečně věří, 

že je mu ubližováno, ( urážení a ponižování musí vidět všichni, ale mlčí …. Jako kdysi mlčel celý 

německý národ, když jim Hitler sugeroval, že válčit a zabíjet méněcennou rasu – která je po celé 

zeměkouli –  musí…a hailovali zlu ! ! !  Dnes hailují všichni fyzikové odporným BEFELOUŠUM svým 

mlčením a dokonce se k tomu nahlas propůjčil i Kulhánek  ) že je geniální fyzik atd., pročež se z jeho 

pohledu omlouvat nemá za co a naopak má důvody lhát, nadávat, vyhrožovat mučením a vraždou, 

udávat, soudit se a ... a takto se zcela jistě dostat v konečném čase do Bohnic. 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 13:38] 
MEDWIN řekl [28.11.06 - 12:25] 

To byste musel Mekku prvně prohlásit: Omlouvám se všem, kterým jsem tady ublížil sprostými 

nadávkami, víte já to ani tak nemyslím jsem už takovej vzteklej dědek, tak mějte pro mě pochopení. 

Když už nic nechte se mi na vlastním auditku vyřádit a když ten vztek na mě příjde a budu takovej tak 

tam raději nechoďte, pochopte, že i vztekloun jako já chce žít..... Já bych takovou vaši proklamaci 

respektoval. 

 

(reakce) 

Pane, Medwine, (co patříte do té grupy)…a jsme přesně u té zásadní ( ! ) filozofické problematiky : Já 

tvrdím, že jsem si nezačal a pouze oplácím. Vy jak to tak vypadá tvrdíte opak. Kdo má pravdu anebo 

kdo má více pravdy ? Já své tvrzení umím dokázat, na výzvu, kdyby mi ten čas za to stál …a stál v 

jednom případě : za jedinou cenu jsem ochoten plýtvat na důkazech časem :  

a) za cenu zastavení ponižování a  

b) za omluvu pokud prokáži, že jsem měl pravdu, že jsem neurážel jako první. a  

c) museli by to uznat všichni – je Vás přesila co mě urážela a uráží průběžně aniž se k oplácení „fifty-

fifty dostanu ( např. NOXI zrovna mě napadlo ) za  

d) je otázkou zda by po mé námaze s důkazy anebo po mé omluvě všichni přestali s ponižováním. ??? 

Vy tomu věříte ?  

Takže tudy cesta nevede, Ale vede jinudy, pane. Když se omluví všichni, veřejně, že mě neprávem 

ponižovali, já mohu hravě slíbit, že od té vteřiny nepadne ani jedno vulgární slovíčko z mých úst. a 

nejenže to mohu slíbit, já to mohu i smluvně slíbit, já to mohu i na 100 let vyhlásit a nechat viset na 

internetu (( protože mě i nic jiného nejde než abych mohl přestat oplácet ty hnusný vulgarismy )). To je 

dobrá nabídka těm co tvrdí, že to já a pouze já urážím …a nejen že je to jednodušší, ale i 

prokazatelnější. Pokud to udělají všichni, já se zaváži i pod pokutou smluvně, že neřeknu ani jeden 

vulgarismus ( i mě jsou totálně odporné !… ale já nemám jinou volbu ….prostě nemám jak zastavit 

ponižování … už jsem vysvětlil že jsem všechny SLUSNE metody vyzkoušel… už jste mi jinou poradil 

? Vlastně ano, nyní abych já prohlásil jako první : „omlouvám se“ .A pak navěky věkův čekal na 

omluvu od těch co uráželi mě. To je nekorektní návrh, pane. Naprosto nekorektní a i Maruška 9A Vám 

to potvrdí.  

…z čehož i zde, pod touto logikou, plyne, že to zlo není ve mně…,ale ve Vás a v ostatních xxxxx. Vás 

je totální násilná přesila a já nemám jinou obranu. Já přestanu vulgarizovat OKAMŽITĚ pokud dostanu 

veřejnou omluvu a slib, že všichni mě nebudou urážet oni. Já nabízím fér dohodu.  

A Vy ? ( a oni ? ) ………. to Vy jste špatní, zlí lidé, nééé já. Já jsem naprosto normální a navíc od Vás 

slušný člověk, který byl donucen k vulgaritám. ( já přednášel svou nedokonalou fyziku a nikdo neměl 

právo mě hanobit… a jako první mě hanobit. Pak se bohužel roztrhl pytel oboustranného 



nekontrolovatelného ping-pongu, který jsem nezačal a nezavinil, bohužel vinen je ten kdo si začne a ten 

má konflikt také ukončit. Dokažte opak !) 

 

 
BEFELENEPESEVEZE [28.11.06 - 14:19] 
MEKK [28.11.06 - 13:38] Já své tvrzení umím dokázat,...  

Lež jako věž! Místo důkazů jen neustále lživě tvrdíte, že byste to uměl dokázat. Máte na svém webu 

"pranýř", kde vy sám dokazujete, že pravdu nemáte! Takže mě nikdo neuráží a já tedy trpím 

paranoidními bludy, že ?…znalče Ondřeji Lotře ??? 

 

Když se omluví všichni, veřejně, že mě neprávem ponižovali,...  

Tento stav již dávno platí, neboť v tomto případě "všichni, kteří vás ponižovali" je prázdná množina!  

 

...já mohu hravě slíbit, že od té vteřiny nepadne ani jedno vulgární slovíčko z mých úst. ...  

Jednak vaše sliby nemají vůbec žádnou váhu (a pokud ano, tak leda zápornou) a to, že nebudete nadávat, 

když vám ve skutečnosti vůbec o nic jiného nikdy nešlo, je nesmysl a lež, kterou vám nikdo na světě 

nemůže věřit.  

 

...ale já nemám jinou volbu ...  

Lžete! Máte! Plazit se před grázlem po kolenou Nikdo vás nenutí obtěžovat ostatní a spamovat všude ty 

vaše příšerné bláboly s chybami v počtech základní školy. Jděte do Bohnic - to je vaše volba, tak 

nelžete, že ji nemáte!  

 

...i Maruška 9A Vám to potvrdí. ...  

Nepotvrdí. Váš další lživý pseudoargument, vydávající lež za virtuální pravdu. Ne, Maruška z 9.A je 

chytřejší, slušnější a vzdělanější než vy a proto vám za pravdu nikdy nedá a plným právem vás označí za 

zvrhlé, hnusné, zlé a šílené individuum!  

 

to Vy jste špatní, zlí lidé, nééé já. ...  

Lžete! Všichni tady jsou slušní a normální lidé! Hnusný a zlý šílenec jste vy!  

 

...který byl donucen k vulgaritám....  

Lžete! Nebyl! To, že nic neumíte, ani látku ZŠ, vás ani neopravňuje, natož aby vás to nutilo, k tomu být 

vulgární. To může jenom šílenec a tím to neustále dokazujete!  

 

...já přednášel svou nedokonalou fyziku a nikdo neměl právo mě hanobit…  

Nikdy jste žádnou fyziku nikde nepředložil. Vaše bláboly nemají s fyzikou nic společného. Vidí to i děti 

ze základní školy! Nikdo vás nehanobil. Všichni vám řekli, že je to blbost a vy jste jim za to začal 

hnusně nadávat - protože jste šílenec!  

 

...který jsem nezačal a nezavinil, ...  

Lžete! Začal a zavinil! Nebuďte tak odporně drzý a netvrďte pravý opak skutečnosti!!!  

 
Dokažte opak !  

Důkazem opaku jsou vaše vlastní lživá, hnusná a odporná slova, stejně jako vaše udavačské, agresivní, 

sadistické myšlení a jednání.  

Máte paranoidní poruchu osobnosti, a koukejte 

mazat do Bohnic. Tady ani nikde jinde už 



neotravujte vy hloupý, prolhaný, nevzdělaný a 

odporně jen nadávající hulváte. Vypadněte! 

Táhněte do Bohnic! Navždy

 
MEDWIN [28.11.06 - 14:26] 
MEKK [28.11.06 - 13:38]Ne, ne, situace je taková jaká je, a je taková že tu je někdo kdo mě neskutečně 

nekorektně pronásleduje urážkami a ponižováním…což v r. 20007 v září vyhodnotil pan grázl-znalec 

O.R. jako paranoidní schizofrenii. Nikdo na světě se mě nezastal…. my vás nepotřebujeme to vy nás 

potřebujete, my si můžeme klást podmínky, jaké Medvine? Abych se plazil po zemi před grázlem 

BEFELEM ? vy asi ne,..ostatně máte i tady svoje auditko a tam můžete přece dovádět i bez omluvy.. 

Já nejsem žádný mluvčí jen říkám svůj názor, jaký ? abych se plazil ? když vás budou ostatní tolerovat 

já se všemu podřídím..a když nebudou, tak se přidáte k upalování čarodejnic ? 

 
MEKK-Navrátil [28.11.06 - 14:53] 
MEDWINE : starej lháři. Už 1/2 roku říkám od dob kdy jsem byl nucen pro hanobení smazat celé 

audítko - tuším Marcel - a uchýlit se k trikům se tu představit pod paseudoIDem ( proto jich mám 5 = 

MEKK, JOSEF a co já vím jaký ještě, asi ty další jsou nefunkční ) ( hrál jsem i ženskou ...) a to proto, že 

je mezi vámi darebák, který který to umí. Je to počítačový "befelodborník" , ikdyž je to moje 

moderované audítko, tak to umí nabourat a dát mi tam černou clonu, vstupovat tam do něj aniž já ho 

mohu smazat a bránit mi v soukromé poště , aj. - takové podvoné audítko není "moje" audítko když se 

tam ten darebák dostane a maže mě a dává mi tam "ban" a rozpláclý nahý baby ... a já to tu říkám půl 

roku a Vy to víte a znova tu lžete .... 

a to, že říkáte jen názor je opět vadná filozofie a velmi, velmi ... co to je "jen" názor ? Hitler také říkal 

"jen" názor...( a já „jen“ že jste hajzlové - to je jen názor...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


