IQTYQ [14.4.08 - 21:10]
Tupy Mekku, kdybys umel cist, tak vidis, ze nadavky tam plodi jen paranoidni lesni zviratka. I
kdyz mas cast pravdy, Befemeleho ID si po propadnuti zabral prave Srnka. Ale neboj, von to
nikomu neprozradi :-)
Uz mas sbaleno?

IQTYQ [28.3.08 - 19:15]
SEJPA [28.3.08 - 19:07] Já tam mám nějakou nahatou paní... To je difný :-)

IQTYQ [28.3.08 - 12:56]
MEKK [28.3.08 - 12:11] Jezusku, snad si nemyslíš, že se tě někdo může bát? Vždyť už budeš brzo v
kleci přeci...
Už máš sbaleno? :-)
MEKK [28.3.08 - 12:17] Však já su známé éxpért přes té pécé. Aj Mlhoš to řéká :-)

IQTYQ [28.3.08 - 10:58]
SRNKA: Jsi papežtější než papež. Jestli M$ splní co prohlašuje o IE8, tak se ti tam taky objeví křížek :-)

IQTYQ [28.3.08 - 10:40]
SRNKA [28.3.08 - 10:33] Všechny mnstrm brwsry uměj video na stránce dle std.

IQTYQ [28.3.08 - 10:39]
SRNKA [28.3.08 - 10:37] Vím. Tvoje html je invalidní. To je taky křížek.

IQTYQ [28.3.08 - 10:38]
SRNKA [28.3.08 - 10:33] Souboj se nekoná. Někdo prostě zná std a někdo ne. Tak prosté je to jelito :-)

IQTYQ [28.3.08 - 09:01]
BLUESMAN [28.3.08 - 08:56] Já jen, že jsi mě hned obvinil, že z někoho dělám blbce aniž by ses
podíval na ten link. Blbce ze sebe dělá ten, kdo nestandardní html postuje. Buď nezná stdy nebo je
ignoruje. Zaslouží proto, aby mu příště třeba prodali letní sadu pneumatik co taky ignoruje nebo nezná
stdy třeba v šířce, průměru apod. :-)
Jo a používáš rozbitej IE, měl bys ho odstranit ze systému. Je to bezpečnostní riziko. Ale volba je jen
tvá 8-D

IQTYQ [28.3.08 - 08:52]
BLUESMAN [28.3.08 - 08:42] Je tam křížek v browseru, který dodržuje standardy (viz link). Máš
rozbitej browser, kterej standardy neumí dodržovat :-)

IQTYQ [28.3.08 - 08:38]
SRNKA [28.3.08 - 01:49] Barevné video hexagonálního víru v okolí Saturnova pólu snímané sondou
Cassioni (v nepravých barvách, protože bylo snímané v blízké infračervené oblasti, ve které je
Satrunova atmosféra průhlednější). Nedávno byl podobný vír objeven i v okolí jižního pólu Venuše.
Máš tam křížek, postuješ invalidní html. Jsi stejná trubka jako M$. Zpátky do školy html stds prasátko :)
IQTYQ [27.3.08 - 20:21]
MEKK [27.3.08 - 20:17] Buď rád, že ten pán z fotky naštěstí asi netuší, co tady o něm píšeš, jinak bys
měl na krku hned další obvinění. Ale to už je naštěstí fuk. Máš už sbaleno?

IQTYQ [24.3.08 - 00:10]
MEKK [23.3.08 - 23:02] Muc!
Už máš sbaleno? :-)

IQTYQ [23.3.08 - 18:35]
SRNKA [23.3.08 - 18:14] IQTYQ: Ale já ti klidně mužu rozkazovat, ty truhlíku. Kolikrát budu chtít myslíš žene? Úplně v pohodě. Celej život tě někdo sekýruje - no nenito k zblití?
Hopsá. Nechápe, ale hopsá :-)))

IQTYQ [23.3.08 - 18:03]
SRNKA [23.3.08 - 17:50] IQTYQ: Když ty mužeš 5x denně radit Mekovi, aby se sbalil do cvokárny, co
já bych ti nemoh poradit, abys táhnul do prdele? Klidně mužu třeba 100x za den a ty proti tomu
nemužeš udělat vůbec nic. Myslíš že ne? Tak se zklidni.
Já přece neříkám, že mi radit nemůžeš. Já ti říkám, abys rotkazoval svý babičce (ta tě taky pošle kamsi).
Neumíš číst? :-)
Já naopak vítám když mě posíláš do prdele. Je dobře, když ukazuješ svůj charakter, vítám, když někteří
jedinci hopsají dle hvizdu :-)
Těžko říct, jestli ses někdy dopustil úvahy, jak se týká mě jak se týká tebe, co si lidi přečtou. Mně jaksi
nejde o nic, tobě o to, čeho se ti nedostává a čeho se ti dostat nemůže. K vzteku, viď? :-)

IQTYQ [23.3.08 - 17:45]
SRNKA [23.3.08 - 17:00] IQTYQ: Nevzpomínám si, žes tu kdy řekl něco poučnýho. Krom toho si pleteš
poučování s vysvětlováním. Já tu nepoučuju ty chytrý, co maj dávno svoje speciální modely (který ovšem
vzájemně nefungujou, takže se o ně hádaj mezi sebou) - ale vysvětluju pro ty, co chtěj rozumět těm, co
sou tak chytrý, že už ani nedokážou vysvětlit svoje teorie těm ostatním. Já nikoho nepoučuju, já se
snažim rozpouštět informační bariéry. A to je něco, na co ty spolehlivě nemáš - ověřeno několikaletou
zkušeností s tvym působení zde. Prostě sem tě tady nikdy neviděl něco vysvětlovat, tak se nepleť do
něčeho, na co nemáš.
Mnoho slov sám o sobě jsi napsal, ale ani jedno pravdivé. Ale věřím ti, že ty to takhle vidíš. V tom
ostatně spočívá tvůj potíž :-)
Ad: ... tak se nepleť do něčeho, na co nemáš.
Rozkazovat můžeš svojí babičce trumbero. Proč se proboha takhle zesměšnuješ??? Správcem tady nejsi
a mazat cizí posty už tady naštěstí (díky jistému ID) nemůžeš.
BTW: Několik let tady??? Hele, že jsi parandoidní ještě neznamená, že po tobě nejdu :-)))

IQTYQ [23.3.08 - 16:34]
SRNKA [23.3.08 - 16:01] Chybí vám tam publikum?
Ne, chybí nám trubka, co náš poučí a ukázní nás. Ale v poho, Mekk už na to má papír, od toho bude už

brzy klid. Pak bude čas na další a ani nevadí, že s náma nemohli sedět v jedný lavici :-)

IQTYQ [23.3.08 - 13:09]
MEKK [23.3.08 - 13:03] Ale Měkký Mozku, Ádu ti přece vždycky rád připravím :-)
Přebaleno už mám. A co ty? Už máš sbaleno? A co manometry? :-)))

IQTYQ [23.3.08 - 12:47]
MEKK [23.3.08 - 12:28] Ale to je přece jasné kam patříš. Máš na to papír s kulatým razítkem. Letos
budu mít Vánoce hodně brzo :-)))
Máš už sbaleno?

IQTYQ [22.3.08 - 20:08]
QUACK [22.3.08 - 19:30] Nikoli nebo, ale a :-)

IQTYQ [20.3.08 - 14:30]
MEKK [20.3.08 - 13:46] Teď jsi to dokopal úplně, máš tam, že jedna rovnost je větší noba rovná jiné
rovnosti. Ty fakt neumíš napsat bez chyby ani 1+1=2. Bal si kufry, zítra máš nástup, tak ne, že se zase
necháš honit po schodišti :-)
MEKK [20.3.08 - 14:20] ID ANON sem chodí pořád, zrovna nedávno jsem ho viděl :-) BTW, soudruh
Petřík taky není ing., on nikdy, ty už zase :-)
MEKK [20.3.08 - 14:25] Ádu ti tam dávám schválně pro tvý potěšení. Okamžitě tu fotku pošli policii!
Zavřít Mageo je nutné! Dělej a neflákej se :-))))

IQTYQ [20.3.08 - 11:18]
Mekku, nauč se linkovat html stránky a nepastuj sem tuny obrázků. Jseš hodnej, žes to tady zasral
tunama postů, doufám, že tě majitel zabanuje. Pokud ano, tak ti děkuji za apolupráci. No a jinak
doufám, že už máš sbalené kufry do Bohnic - už jsem ti nechal povlíct postel, tak doufám, že budeš zítra
doma :-)

IQTYQ [19.3.08 - 18:15]
SRNKA [19.3.08 - 17:44] Nesnaž se mi šéfovat, takhle to nepůjde. Třeba dostaneš lepší nápad, nechám
se překvapit :-)

IQTYQ [19.3.08 - 16:00]
SRNKA [19.3.08 - 15:21] Nechápu jak mohli někteří lidi vystudovat aspoň tu střední, když by na ni
zjevně dneska už neudělali ani ty přijímačky :-)

IQTYQ [19.3.08 - 14:59]
SRNKA [19.3.08 - 14:38] Hehe, kážeš bludy. Když padá jablko ze stromu nepřidáš do vztahu kappu ani
h viď? Podle toho tvoje fyzikální uvažování vypadá :-) Ale to bylo jen pro zábavu. Právě zpřesňování
teorie (včetně změny vztahů, co ji vyjadřujou, cf. Newton vs Einstein grav.), aby souhlasila s
pozorováním (tvoje bludy jsou s pozorováním v rozporu zásadně), je pokrok. Rigiditu nechám rád
patafyzikům jako ty :-)

IQTYQ [19.3.08 - 14:36]
SRNKA [19.3.08 - 14:32] Nejsem, dneska jsem noviny ještě nečetl :-)

IQTYQ [19.3.08 - 14:13]
SRNKA [19.3.08 - 13:55] Však já žádnou éterovou teorii apriori neodmítám, kdes na takovou blbost
přišel? Nebo mi chceš přisoudit myšlenku, která by se ti jen hodila do krámu? Kdepak milej zlatej,
takhle to není. Co je je to, že všechny teorie éteru, které jsem měl čest poznat jsou falzifikovány. Ta
tvoje ne, protože to prostě žádná teorie není. Není co vyvracet.
SRNKA [19.3.08 - 13:58] Haha! O chybách měření, dokonce o trapných chybých numerických by se
daly v rámci vědy psát tlusté romány. Právě to, že je věda dokáže odhalovat ukazuje, že používá rozum.
Všimni si, že ještě žádný patafyzik ani jednou žádnou zásadní chybu vědy neodhalil. Na to je totiž
potřeba danému oboru dost rozumět :-)))

IQTYQ [19.3.08 - 10:56]
SRNKA [18.3.08 - 23:03] Trapný omyl? Haha! Věda a vědci - na rozdíl od pseudovědy, pseudovědců,
nevzdělanců a šílenců - se mýlí, pochybují o poznání a dokonce v přírodních vědách implicitně
předpokládají, že se mýlí (srv. falzifikace). Nebýt tohohle mechanismu, stala by se z ní pouhá víra.
Naopak patafyzici o své pravdě nepochybují vůbec a pitomci ani nejsou schopni pochopit, proč a v čem
se mýlí. Jenom debil si je jistej, že se neplete, vědě naopak zjištění omylu velmi prospívá. Trubka se
krásně projeví tím, že si dělá legraci z omylů vědy a nechápe, že je to dobře :-)

IQTYQ [18.3.08 - 15:29]
MEKK [18.3.08 - 14:55] Mekku, ty blázne bláznivej, já nejsem tvoje zodpovědna dotazů co si kde od
koho nepochopil. Takže naposledy. Ten, jehož zoveš kreténem píše ve fyzice zcela triviální konvenci
rozměrů, kerá usnadní některé odvození, jen s tím nemůžeš dělat tu hloupost, co předvádíš. Kdo chápe,
co je to rozměrová analýza ví, že to tak je (odvodit to uměj děti na střední). Kdo o ní ví prd jako ty,
hýká, ale neví, že jen nad vlastní blbostí. Vůbec ničemu nerozumíš i v tomhle případě má blembelmble
recht. Ty bys jak vidím neudělal ani přijímačky na učňák tupoune :-)
Bal si kufry, Bohnice již lační :-)

IQTYQ [18.3.08 - 14:20]
MEKK [18.3.08 - 14:01] Jestli jsem ty starej popleto správně rozlousknul, co píšeš ty, co Marcela a co
Blemblem (taky nevím, proč místo 1 meleš 1/1), tak to máš zase o ničem, páš úplně dole akorát tvrdíš
(protože ani nevíš, co píšeš), že 0 ≥ 0 a to nese přesně stejnou informaci, jako že Mekk je blázen, který
je na svobodě nebezpečný. Mimochodem Marcela se mýlí, protože nula neznamená, že se něco nule
blíží. To si všichhni pletete i prosté limity? O tom bylo i to, že lim fce v a není f(a) [ač často ano, obecně
to neplatí]. Nemá smysl ti něco vykládat, nechápeš nic, patříš do Bohnic.
Bal si kufry :-))))
IQTYQ [18.3.08 - 13:59]
MEKK [18.3.08 - 13:46] Hoň si přízraky nebo třeba brko, se mě netýkáš a je mi to fuk. Hlavní je, že ty
ten poukaz do Bohnic už máš i s kulatým razítkem. Zbytek je jen trochu času než úřední šiml zaráčí
zapracovat :-)

IQTYQ [18.3.08 - 13:46]
Jinak důkaz sporem je v matice dicinky dostačující důkaz :-))))

IQTYQ [18.3.08 - 13:45]
MEKK [18.3.08 - 13:40] Trubko. Ta limita je dobře. Důkaz je k tvrzení blebleho z postu 1 o nerovnosti
limity fční hodnoty - to fakt nepla. O limitě psal Srňák, ne blebvle a ten to má dobře, viz důkaz 2. Jsi
mimoň a prchej do Bohnic jeteli :-)

IQTYQ [18.3.08 - 13:21]
MEKK [18.3.08 - 13:04] Úředně uznaný blázne Mekku, ty ještě nejsi v Bohnicích? Vidím, že je potřeba
pophnat příslušné orgány :-)
Bebleble neznám, ale co tady cituješ je správně. Dyk máš v druhým postu obrázku jednoduchý důkaz.
Jenže ty neumíš ani počty, tak je ti to k ničemu :-)
SRNKA [18.3.08 - 12:14] Cancy. Tvrdil jsi něco, co jsi nijak - ani logicky - neodvodil (logicky tohle
nejde, jsi v oblasti nelineární algebry a mat. analýzy, ne logiky). Prostě blábolíš, odvodit to neumíš, ergo
tvoje cancy jsou o ničem. Matika a fyzika tě usvědčuje ze lži. Muhehe :-)
MEKK [18.3.08 - 13:16] Blbeček seš sám vole, dyk je to dobře! U tebe padá peříčko v gr. poli jinak než
kilo železa???? Seš debil a patříš do Bohnic. Ostatně už to máš jistý. Jak tě znalec označí za na svobodě
nebezpečného, tak už je to jen otázka času 8-))))))))))))

IQTYQ [18.3.08 - 11:46]
Bohužel přesně jak jsem se obával. Odvození není, proto jej nejde ukázat a proto se musí tvrzení
dokazovat slovním salátem. Byl jsi změřen, zvážen, posouzen a shledán nedostatečným. Tvoje
cancy o fyzice nemaj cenu pixlů, ze kterých jsou sestaveny.

IQTYQ [18.3.08 - 10:53]
SRNKA [17.3.08 - 21:37] Odvoď ten hmotnostní limit a ukaž, proč ze silnějšího gr. pole ti
najednou začnou částice unikat, když ze slabšího neměli šanci. Kecy si nech na koledy, tohle
odvození má smysl výhradně analyticky - pak jde totiž zkonrolovat a ukázat, co je to za blábol :-)

IQTYQ [17.3.08 - 16:48]
SEJPA [17.3.08 - 13:02 Ergo vidno, že jestli mu tahle hovadina plyne z vlnový lžiteorie éteru jest
tato shledána dostatečně falsifikovanou (ve skutečnosti ani není co falsifikovat). Inu tak to chodí,
když si patafyzik nedá pozor a přisoudí svý vybájený "teorii" nějaký skutečný důsledek. Stejná hlína
jako Pepek :-))))) A teď koukej, jak to votočí!

IQTYQ [13.3.08 - 16:00]
MEKK [13.3.08 - 15:55] Sbohem popleto :-)

IQTYQ [13.3.08 - 15:24]
MEKK [13.3.08 - 14:51] Máš to popletený dědku plesnivej, hloupej, blbej a bláznivej páč z toho
pořád neodvodíš to tvoje dementní 1/1 == 0/0 == ∞/∞, pořád je to blbost a ty neumětel co neumí
ani počty ani číst akorát se vztekat když nemáš pravdu. Chcípni už.
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