BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 15:12]
SRNKA [28.5.06 - 15:05] Jen tak mimochodem, ten obrázek je a) moc pěkný, b) fyzikálně špatně
(dokonce víc než jednou). Čistě z hlediska klasické fyziky, nehledej v tom ani relativitu ani kvantovku
ani éter. Ocením, když na to přijdeš sám. Slibuji, že když ne, nebudu to rozebírat 8D

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 14:39]
SRNKA [28.5.06 - 14:34] BEFELEMEPESEVEZE: Ostatní děti tady v pomocný mateřský školce se ti
taky smějou... LOL, ty už máš koukam dost...:o)
Bacha, bodáš se do vlastního těla. Když si nepamatuješ co tady komu postneš, budeš si muset polepit
monitor takovejma těma žlutejma papírkama, to ti určitě pomůže. Jinak fakt dost máš sklerouši. Ale v
tvém věku je to trochu brzo, nemyslíš? 8D
SRNKA [28.5.06 - 00:02] BEFELEMEPESEVEZE: Z tvý řeči soudím, že bys nejradší uvolnil místo v
nějaký pomocný mateřský školce...

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 13:15]
MIKE14 [28.5.06 - 12:34] Myslím, že chemickou reakcí ne.

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 13:10]
SRNKA [28.5.06 - 09:01] Jojo, bez tebe by umřely všechny auditka na celém Mageu. Je mi volný, co ti
chybí a ne, tak mě s tím neotravuj a raději zase napiš nějaký veselý blábol o nefyzice, to je aspoň
zábavné. Podotýkej si jakou lež chceš, stejně nebudeš mít pravdu, že jsem kdy měl nějaký audit o
fyzice. Já vím, zase se dozvím, že jsem ta nebo ona identita, ale tvoje paranoia je naštěstí všeobecně
známá, takže to už se bere na Mageou jako tvůj příspěvek k místnímu folklóru. Čéče se neber pořád tak
vážně, mi to přijde dost směšný. Ostatní děti tady v pomocný mateřský školce se ti taky smějou 8D

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 01:09]
SRNKA [28.5.06 - 00:45] Jojo, šest auditů s H = 10-6, to se musí fajnově archivovat, že?

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 00:27]
SRNKA [28.5.06 - 00:16] Kemo, mluvím jen za sebe, ale já tě tady teda nepotřebuju vůbec na nic. Nech
moderování PIRXovi a pravidla si určuj ve svým auditku (skrzevá které tam máš traffic jam, teda spíš
ten jam než traffic 8-)
A když chceš seriózně debatovat, tak sem zrovínka ty nemůžeš psát takové vtipy jako "a teď zas návrat
k seriózní debatě, ano?", jak se tomu můžu nezasmát, huh?

BEFELEMEPESEVEZE [28.5.06 - 00:08]
SRNKA [28.5.06 - 00:02] To nemůžu, ještě si tady musím odkroutit dva roky, pak mě teprv pustěj
samotnýho ven 8D

BEFELEMEPESEVEZE [27.5.06 - 23:58]
TNECOD [27.5.06 - 23:41] Myslím, že konstruktivním přístupem by na začátek mohlo být že uděláme
vatru z našich diplomů a všech prací, kterými jsme léta oblbovali lidi a dáme se na pasení kraviček nebo
oveček a tak uvolníme místo středoškolákům, kteří nám ukážou, zač je toho éter!

Aj nastal pak ráj na šíré Zemi až do konce věkův a v míru se éter vznášel nad vodami tak jako za
prvopočátkův času et cetera ad absurdum. Amen.

BEFELEMEPESEVEZE [27.5.06 - 23:36]
TNECOD [27.5.06 - 22:49] Pane kolego musíme dát hlavy dohromady. Když Srnka prohlásí, že je na
tom fyzika takhle špatně, tak s tím musíme něco udělat, to už je vážná věc, tady končí veškerá legrace
prosím pěkně.

BEFELEMEPESEVEZE [16.4.06 - 23:18]
PEPEEK 22:17 To, že vám někdo připadá nervní ješte neznamená, že tomu tak je. Příliš věříte svému
úsudku. Vaše věc, ale proč mi jej sdelujete nevím. Na otázku soustav jsem vam odpoveděl správně,
nemůžu za to, že to nechápete. Nijak nikoho neponizuji konstatováním, že studenti SŠ na rozdíl od vás
vztažné soustavy snadno chápou, to je skutečnost, ne názor. Doporučení nastudovat si tutn jednoduchou
látku je nejlepší volbou pro vás, tak neútočte když vam někdo pomáhá, to není normální.

BEFELEMEPESEVEZE [16.4.06 - 21:25]
PEPEK 19:47 Pořád je to chápáni relativistických jevů na úrovni ZŠ. Je jedno kdo, kde, kdy, jak a proč
urychlil nějakou částici, důležitá je jen soustava pozorovatele a rychlost částice v této soustavě
pozorovatele. V ní on pozoruje rel. efekty. Vždyť to není nijak složité. Proč se proboha nemrknete na
STR někde na netu? Je toho moře i v češtině.
Tolikrát ( nahoře ) vstoupil Be na Pirx audítko a to vše vědeckého z něj vypadlo

