
P 34 ( tu je pokračování P 31), pokračování snahy jednoho vědce (((( zřejmě je to Mgr. Tomáš 

Bílý ) ))),  který vynakládá velké množství své osobní energie, snahy a vědeckých schopností 

na vědecké každotýdenní recenze jisté nějaké patafyzikální blbosti (HDV), kterou „naštěstí“ 

ve světě šarlatánů a fantasmagorů On zahlídl , a on si usmyslel, že tu parafyzikální sračku 

bude mnoho let pronásledovat vědeckou proti-argumentací, smysluplnou, aby tu „mrtvou“ 

HDV, která se vlastně ( dle jeho slov ani nenarodila, neexistuje ), aby jí zašlapal svým 

moudrem.  

 

Tak se vážení čtenáři anebo (ne)moudří soukmenovci tohoto vědce, na jeho moudra (přes 

kopírák se opakující rok a půl 157x…; už to stojí za Guinessovu knihu rekordů, tolik 

vědeckých protiargumenů nemá žádná světová patafyzika…což je moderní způsob recenzí, 

nová věda-nové přístupy )  

podívejte…jsou už jeden a půl roku jako přes kopírák…no, že ho to baví , to by měl 

posoudit psychiatr. 

 
 
 

hacker_   Go  
16.března 2019 21:51:39  

Až tohle 16.března 2019 17:16:12 bude číst Hacker, že jsem už před 30ti lety vymyslel 

"vlnobalíček" (( dnes excelentní fyzikové taky )), kde uvnitř jsou zakrouceny za-klubíčkovány 

dimenze a tím pádem tam jde šipka času na malilinký kousíček zpět, k minulosti, tak ten 

hajzl-srááč pukne vzteky, ....  

Myslím, že tomuhle typu masturbačních fantazií se říká 'projekce' :-P 

Odpovědět   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

16.března 2019 12:49:47  

Hacker přede mnou před pár minutami zase zavřel klub, tak odpověď EDEMAKovi musím 

dát sem :  

Nemusíš. Kterému slovu ve větách "Ale nauč se nenadávat ostatním. S tím si táhni 

laskavě do svého chlívečku." nerozumíš? 

Odpovědět   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

16.března 2019 12:08:12  

> ...s přídavky urážek od hajzla Hackera...  
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Ukaž mi ty lháři, kde jsem tě kdy urážel. Řekl jsem ti snad já někdy "hazjle"? Nikdy. A 

ty máš tu drzost mi říkat hajzle a ještě si vylhaně stěžovat, že tě já urážím?  

PS: Za tu nadávku výše citovanou získáváš opět krátkodobý relaxační pobyt v 

"chládku". Lhát tu smíš jak libo. Ale nauč se nenadávat ostatním. S tím si táhni 

laskavě do svého chlívečku. 

Odpovědět Reakce na deddek, 16.3 2019 11:45 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

16.března 2019 10:41:33  

 

Kvantoví fyzici mají na to právo, že pane „sračkomete-BEFELE alias 

T.Bílý"…laikové nikoliv, ti mají za to, za takové představy urážky a 

ponižování. ( Už odnepaměti v HDV říkám, že čas se křiví uvnitř vlnobalíčku, 

a musí křivit, je to princip stavby elementární částice z dimenzí.. a tím se 

„vlnka toku-postupu plynutí času jedním směrem“ převlní, tedy něco jako 

surfašská vlna na vrcholku a…a pak na malilinký interval ( snímek té vlny do 

osy „x“ ) jde čas obráceným směrem = dozadu a…a honem zpět do normální 

šipky času …; najdu na to svůj starý obrázek . Je to sice vize triviálně popsaná, 

ale má smysl a logiku ( čas se křiví v čp, ale aby se "zakroutil" to může jen ve 

vlnobalíčku ) …což prááávě popsali a provedli oni svobodní kvantoví 

fyzikové, tam, kde nemají kolem sebe darebáky BEFELOUše a spol., co blijí 

patafyzikální sračky )  

 

Co to zase meleš lháři jeden? Šíříš si svou sračkoidní patafyziku, co ji arogantně 

nazýváš hypotézou, ač to žádná hypotéza nikdy nebyla, zcela svobodně už desítky 

let a naprosto nikdo ti v tom nebrání a nikdy nebráni. Fyzici si zase šíří svoje nápady, 

stejně svobodně, jen hold fyzici obvykle neplodí patafyziku. Zcela rovnoprávně pak 

jejich i tvoje myšlenky, které předkládáte ostatním, podléhají stejně svobodné a 

naprosto ničím neomezené kritice. Protože tak věda funguje. Se s tím konečně smiř.  

Jsi v naprosto stejném postavení. Soutěž myšlenek ve vědě je zcela férová.  

Co _je_ naprosto neférové je, že když si někdo dovolí pravdivě kritizovat HDV, 

protože neumí nic předpovědět a nic spočítat a proto je to jenom hromada sraček, 

tak začneš nadávat, urážet, udávat, stalkovat a nebezpečně vyhrožovat. To fyzici 
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nedělají, to děláš jenom ty. A ještě k tomu máš tu drzost lhát, že je to všechno přesně 

naopak. Klasika: Nikdo tě tady neuráží a neponižuje. Nikdy jsi nedokázal ukázat 

jediný případ, kdy se to stalo. (Anonymové a 5 minut staré identity se nepočítají, to 

můžeš být klidně ty sám.)  

Lžeš, pořád jenom drze lžeš. A primitivně, protože to, že nemáš pravdu a že lžeš, 

vidí kromě tebe úplně každý. 

Odpovědět   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

15.března 2019 21:10:27  

Jj. Pepa, vědeckou metodou zcela netknutý, si představuje, že o výsledku experimentu se dá 

hlasovat.  

 

Odpovědět Reakce na Niwin, 15.3 2019 20:13 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

14.března 2019 20:40:03  

Jak milé je tě citovat Chozé:  
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V každém příspěvku urážíte. ! Bude-li to pokračovat, budu nucen dát ban. 

No, já sice nucen nejsem, ale protože ses od minule k svému lepšímu já zjevně ještě 

ani o píď nepřiblížil, tak je ti opět poskytnut dočasný prostor pro vychladnutí. 

Odpovědět Reakce na deddek, 14.3 2019 20:14 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

12.března 2019 20:15:43  

Nepadlo žádné slovíííčko : hajzle, grázle, debile, atd.….a ikdyž nepadlo ani 

jedno slovíčko, (na oplácení tvých hajzláren,) ještě to neznamená, že tím 

grázlem nejsi. Jsi, protože já nenadávám jako první. Já vedu dialog s nabídkou 

slušnosti a míru, ty ne.  

Byl jsi varován. Dočasný ban. 

Odpovědět Reakce na deddek, 12.3 2019 18:15 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

12.března 2019 14:37:58  

Souřadnicová soustava není fyzikální realita. I proto na volbě soustavy nezáleží. Vysvětlovat 

nějaký děj pootáčením soustav je naprostá pitomost. Stejně jako celá HDV, protože neumí nic 

spočítat, ani nic předpovědět a proto to nikdy nebyla a nikdy nebude žádná fyzikální 

hypotéza, ale jen hromada příšerných patafyzikálních sraček, podobně jako slavné "pootáčení 

soustav".  

Před svojí případnou odpovědí si Pepo dobře rozmysli, jestli chceš hovořit o fyzice 

nebo být pořád sprosťák a místo fyziky zase jenom nadávat lidem. To druhé si budeš 

muset nechat pouze do svého klubu. 

Odpovědět Reakce na deddek, 12.3 2019 12:54 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

28.února 2019 14:17:27  

Už umí HDV něco spočítat nebo něco předpovědět? Protože jestli ne, tak to jen hromada 

patafyzikálních sraček bez jakékoli souvislosti s fyzikou.  
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Můžeš mi Pepo vysvětlit, proč místo odpovědí na otázky, které ti lidi kladou a které 

_mají_ souvislosti s HDV, se raději zabýváš osobami, co si dovolují klást otázky? Ti 

totiž s HDV _namají_ nic společného. Jen to, že jim kvůli HDV nadáváš, píšeš o nich 

hanopisy, lžeš o nich x-krát denně apod. K čemu je ti to dobré ty neřáde? 

Odpovědět Reakce na deddek, 28.2 2019 11:18 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

27.února 2019 20:09:57  

V záplavě ničím neodůvodnitelného nadávání Pepa píše  

Proč bych nemohl chtít, aby k mé HDV ti druzí vymysleli v Tokamacích, 

CERNech, Fermilabech a jiných vědedckých institucích k HDV matematiku, 

napsali k ní teorii, a pak zkoumali zda se potvrdí anebo ne...  

Můžeš mi Chozé nějak popsat způsob, jak potvrdit nebo vyvrátit něco, co nic nepředpovídá a 

nic neumí spočítat? To ti vážně nedocvakne, že nic tajového není z princpipu možné? A že 

právě proto fyzikální hypotéza _musí_ něco předpovídat a _musí_ umět něco spočítat? A že 

bez těchto nepominutelných vlastností to není žádná fyzikální hypotéza, ale jen hromada 

příšerných patafyzikálních sraček? HDV fyzice říká asi tolik jako pohádka o červené 

Karlkulce. Fyzika se HDV nezabývala, nezabývá a nikdy zabývat nebude. Nejde vůbec o to, 

jestli chce nebo nechce. _Nejde to_. Neexistuje způsob, jak by se kdy mohla fyzika HDV 

zabývat. Naprosto stejně, jako se fyzika nikdy nebude, protože to úplně stejně není možné, 

pohádkou o červené Karkulce.  

Přes to nejede vlak a ty jsi na vině, že HDV nemá nic společného s fyzikou.  

PS: Maruška z 5.A se pořád těší na předvedení výpočtu 6-rychlosti v 3+3D HDV :-P 

Odpovědět   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

27.února 2019 12:04:19  

Omluva je na místě jedině z tvé strany, ale mně na ní v tvém případě nijak nezáleží. Nikdy 

jsem tě neurazil ani neponižoval. Nazývám tě neřádem, protože jsi bezdůvodně sprostý. 

Přestaň všem nadávat a nebudu tě tak muset popravdě nazývat. Ty jsi příčinou všeho zla tady, 

nikdy a nikdo jiný.  

... ty Vaše časy t0 a t1 ( souvstažně i L0 a L1 ) jsou jen dvěma časovými "stop-

stavy", to není tok-plynutí času ( potažmo "stop-vzdálenostmi" ) z kterých se 

neurčí a neurčuje průůůůůůůůůůměrná rychlost a ani průůůůůůůměrné 
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zrychlení či z r y c h l o v á n í. STR je o "stop-stavech" pohybu...( jednou 

rovnoměrného jindy nerovnoměrného=zrychleného ). 

Zase jenom slovní průjem a úmyslné používání nedefinovaných termínů zcela 

prostých smysluplného obsahu.  

Přiznáváš tedy, že HDV neumí ani spočítat, jakou průměrnou rychlostí jelo auto z 

Prahy do Brna, když vyrazilo v poledne a dorazilo v 14:00? Protože Maruška z 5.A to 

umí :-P 

Odpovědět Reakce na deddek, 27.2 2019 11:55 | Vlákno   

Sdílet  
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27.února 2019 11:57:29  

Nic z toho co jsi napsal není pravda. Nikdo tě neuráží, nikdo tě neponižuje, nemáš sebemenší 

právo někomu nadávat, takže jsi jenom bezdůvodně sprostý.  

To, že někdo po pravdě napíše, že HDV, která neumí nic předpovědět a neumí nic 

spočítat a která proto není vůbec žádnou fyzikální hypotézou, ale jenom bezcennou 

hromada příšerných patafyzikálních sraček, je jen doložitelně pravdivé a racionální 

hodnocení myšlenky. Nemáš absolutně žádné právo to brát, že tě někdo urazil nebo 

ponížil. Pokud se ti nelíbí kritiky tvých myšlenek, nechoď s nimi na internet. A když už 

se svými myšlenkami na internet jdeš, _musíš_ se smířit s tím, že lidi budou zase 

stejně svobodně šířit svoje myšlenky o tvých myšlenkách.  

Co bys vlastně chtěl ty neřáde sprostý? Aby nikdo na tvé myšlenky nereagoval? 

Nebo jsou přípustné jenom souhlasné a pochvalné reakce? Jako takhle si 

představuješ vědeckou metodu? Tak to tě upozorňuji, že takhle to nefunguje.  

Se s tím smiř a přestaň už konečně být hulvátem :-P 

Odpovědět Reakce na deddek, 27.2 2019 11:41 | Vlákno   

Sdílet  
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Šmarjá, zase slovní salát z dvakrát shnilé zeleniny. Navrch okořeněno nesmyslným 

nadáváním a bezostyšným lhaním. Zrovna lubob se tě snažil dovzdělávat trpělivěji než 

kdykoli kdokoli jiný.  

Zkusme to jinak. Uvažujme 3D čas dle HDV, ať už to znamená cokoli:  

V čase t0 = (t, u, v) má těleso polohu L0 = (x, y, z) a v čase t1 = (t', u', v') má 

těleso polohu L1 = (x', y', z'). Jakou mělo pro toto zadání těleso průměrnou 

rychlost podle HDV? 

Odpovědět Reakce na deddek, 26.2 2019 7:42 | Vlákno   

Sdílet  
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25.února 2019 21:36:34  

Nikdo nikdy tě tam neurážel, prolhanče nestydatý. Ty jsi ten kdo každému nadává. To je 

nechutný, jak bezostyšně lžeš.  

BMW: Tak či onak se laskavě předveď a ukaž proč nejde psát 1 [X], ale musí se psát 

1/1 [X]. Rozměr X si zvol libovolně. Předpovídám, že buď neodpovíš, nebo sem 

vysypeš koš shnilé zeleniny místo odpovědi, co by měla hlavu a patu. 

Odpovědět Reakce na deddek, 25.2 2019 21:16 | Vlákno   

Sdílet  
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25.února 2019 21:34:02  

Žádný vědec, pokud není psychiatrem, se nikdy HDV nebude zabývat. Nejde to. HDV neumí 

nic spočítat, neumí nic předpovědět a proto je to jenom příšerná hromada patafyzikálních 

sraček bez jakékoli spojitosti s vědou. Pořád mlátíš čelem do zdi, pořád vyfukuješ tabákový 

kouř do vody a pořád zlato nevzniká. Jen blb opakuje pořád to samé a čeká, že to jednou 

dopadne jinak.  

Místo toho, abys opravil chyby, kvůli kterým HDV do vědy vůbec nepatří, tak raději 

každého, kdo tě na ty chyby upozorní nazveš hajzlo-grázlem. No tak si posluž, 

pošetilče. Jsi jeden jediný a zároveň největší hrobař své HDV. No, co je nám potom, 

že? Ale proč u toho musíš pořád všem nadávat, udávat, stalkovat, hanopisy do práce 

a na úřady psát? To se ani trochu nestydíš? 

Odpovědět Reakce na deddek, 25.2 2019 21:07 | Vlákno   
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Ale prt trolíku. Když máš na mysli 3 metry, napiš 3 [m]. Když napíšeš jenom trojku, tak to 

nejsou metry. Když napíšeš, že 1 se napsat nedá, že místo toho musí se psát 1/1 a neuvedeš 

žádné rozměry ani u té jedničky ani u toho zlomku, tak jsi to prostě napsal blbě. Piš to 

pořádně a nafackuj si za ty invektivy, protože chyba je jen a jen u tebe. Proč prostě nepíšeš 

věci tak, jak to používá fyzika? To jako nechceš aby tomu rozuměl? Nebo to děláš schválně, 

aby ses pak mohl kroutit, že jsi to myslel jinak? Ono v matice taky platí, že z nepravdivého 

výroku se dá odvodit cokoli, že.  

BMW: Tak či onak se laskavě předveď a ukaž proč nejde psát 1 [X], ale musí se psát 

1/1 [X]. Rozměr X si zvol libovolně. 

Odpovědět Reakce na deddek, 25.2 2019 18:03 | Vlákno   
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> …a zase překrucuješ pravdu.  

Plácnutí do vody. Šplouch. Zív.  

> ... takže jsem se nedávno přel s LUBOBEM o to, že nelze psát c = 1 ( rychlost 

světla ), ale musí se psát c = 1/1 ...  

Bože můj, pro tebe není číslo 1 a hodnota výraz 1/1 totéž? Co je to zase za hovadinu 

tohleto? To číslo je _bezrozměrné_. Volba jednotky pro c v lubobem diskutovaném 

případě _nemá_ rozměr, má jen velikost. (Pro přesnost, rozměrem je opět 

bezrozměrné číslo 1).  

> ... protože ty..ty grázle> v závěru svého příspěvku urážíš, cituji : Jak může tyhle 

slátaniny vyplodit držitel inženýrského diplomu je mi záhadou.  

Proč zase lžeš ty neřáde a ještě jsi u toho sprostý? V tebou citované větě _o tobě_ 

není ani jedno jediné písmeno. Dokážeš vůbec pochopit smysl psaného textu?  

> Na oplátku mi předložíš cokoliv co si do světa vědy ty vyplodil od své promoce na 

matfyzu v r. 2003 ty, ukaž to všem.  
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Promoce 2003? To mi dost fandíš, hehe. Nebo si myslíš, že jsem studoval několik 

desetiletí? :-P 

Odpovědět Reakce na deddek, 25.2 2019 11:31 | Vlákno   
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Já jsem vůbec nekopíroval nějakého Wheelera, naopak já ho popíral  

Jako důkaz, že ho popírá, uvádí Pepa, že při jiné volbě jednotek vyjdou jiné výsledky, 

velikostně i rozměrově.  

To je fakt tragedie tohleto. José, zapiš si konečně jednou za uši: 1) na volbě jednotek 

nezáleží. 2) Ano, volbou jiných jednotek dostaneme jiné výsledky. Veličiny vyjdou 

jinak veliké a budou mít jiné rozměry. 3) Přesto je to pořád stejný popis reality, 

protože tyhle jiné velikost a jiné rozměry jsou správně v rámci zvolených jednotek. 

Vždyť je to úplně jednoduché, kua už.  

Tohle je učivo nejpozději SŠ a myslím, že za mách dob jsem se tohle učil už ve 

fyzice na druhém stupni ZŠ. Jak může tyhle slátaniny vyplodit držitel inženýrského 

diplomu je mi záhadou.  

BMW: Na které škole jsi Pepo absolvoval? Zašel bych si do knihovny přečíst tvoji 

diplomku, protože se mi zdá, že tady něco dost smrdí. 

Odpovědět   
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25.února 2019 7:06:37  

Z vašich vzorečků od paraboly výše (tu jste opsal odněkud z učebnice) nelze 

naprosto nic spočítat, nevycházejí rozměrově ani řádově. Jsou to na první 

pohled nesmysly, o jejichž originalitu se s váma nikdo nikdy přít nebude. 
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Srnka _je_ sice stejnej patafyzik jako Pepa, ale na rozdíl od něj aspoň není sprostej. 

A na rozdíl od Pepy chápe aspoň tolik z matiky a fyziky, že na první dobrou vidí 

některé totální bláboly vyskytující se v HDV.  

Odpovědět   
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25.února 2019 7:00:41  

Sračkomet jsi sám neřáde. Tobě tady nikdo nenadává. Pouze ty tady nadáváš všem ostatním. 

Jsi lhář, sprosťák, hodně špatný a velmi zlý člověk.  

Navíc i hlupák, pokud byť na mikrosekundu věříš, že ti ty lži někdo věří :-P  

 
Co kdyby ses místo toho nadávání, udávání, archivování, stalkování, metání nadávek apod. 

zkusil dneska něco naučit? Z matiky nebo fyziky? Nebo angličtiny? On-line učebního 

materiálu je po internetu všude dost. Jednak bys konečně dělal něco užitečného, druhak bys 

možná časem konečně někdy pochopil, proč je HDV, která neumí nic předpovědět a nic 

spočítat jenom naprosto bezcenná hromada příšerných patafyzikálních sraček bez jakékoli 

spojitosti s fyzikou. S výjimkou několika odborných termínů, které jsi opsal z internetu, 

náhodně přeskupil a řádně zamíchal do svého slovního salátu tak, aby byly zcela oproštěny 

jakýchkoli svých skutečných významů. 

Odpovědět Reakce na deddek, 24.2 2019 21:15 | Vlákno   
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> ... anon-právo si vybrat svobodně svou oběť pro vlastní ukojení smíchem a posměchem  

Co to zase meleš trolle? Terčem výsměchu je sračkoidní patafyzika HDV. Ty k 

smíchu nejsi ani trochu, z tebe se normálnímu člověku tak akorád zvedá kufr.  

Tvoje představy o humoru jsou stejně mimo jako tvoje představy o logice, 

matematice či fyzice.  

 
PS: Jinak ohraná písnička: Navrátil má právo psát své nevyžádané názory na Aldebaran, ale 

běda, když si dovolí někdo jiný napsat zase svůj názor na HDV. To je hned tebou všude 

nasráno hitlerů, grázlů, sráčů a vůbec. Pořád pláčeš, že jsi umlčován, přitom tvoje zjevně 

největší touha je umlčet všechny ostatní. A nejraděj bys to docílil s použitím násilí, protože ti 

ta představa činí perverzní potěšení.  

Slož si už konečně jinou melodii, tahle odrhovačka už dávno nikoho nezajímá :-P 
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Odpovědět Reakce na deddek, 24.2 2019 7:46 | Vlákno   

Sdílet  

 
hacker_   Go  

21.února 2019 6:40:05  

Nyx znám jen z vyprávění, takže nevím. Možná sekundárně nebo se mistr opakuje (pokud 

tam chodí/chodil taky). 

Odpovědět Reakce na Bloodrat, 20.2 2019 21:20 | Vlákno   
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