Pane kpt. J.Beneši, tady jsou důsledky toho ponižování Petráskem, který tu lavinu spustil a s tímto
anonymem, co ho níže cituji, se s vekou pravděpodobností stýkal a Petrásek ho informoval o tom jak
Policie Opava tj. Vy pokročila v dokopávání Navrátila do PL Beřkovice …takže i toto níže je nepřímo
Vaše dílo, toto jste nepřímo zavinil i Vy →
Výpis toho, čím mě častoval pan „slušný“ ( befelemepeseveze ), co nikdy neponižuje a nelže jako já na auditoriu MARP od 29.06.2007 do 11.07.2007 tj. za 14 dní ( ! )
Jak by se to líbilo Vaší ženě kdyby si jí vyhlídl na internetu nějaký takový soukmenovec Petráska a
takto jí pronásledoval ? jak pane kapitáne co máte duši jinde než jí mají slušní citliví lidé.
= MEKK [11.7.07 - 21:39] Mě je šumák, jestli nějaký trubka vzdá nebo nevzdá nějaké pátrání po mé
identitě. Když neumí ani počty základní školy, tak nemůže být nebezpečnej :-) Proč by mě to mělo nějak
zajímat, že mi to oznamujete? Vždyť to je už - nevím přesně - po dvacáté asi? Táhněte do Bohnic a
zmizte spamere.
= MEKK [9.7.07 - 23:02] No jistě. Všichni jsou blázni, jenom vy jste letadlo :-)
= Mekku, jste fakt vazne dusevne chory, kdyz si namlouvate, ze vase vyhrozovani mucenim a vrazdou
si nikdo nepamatuje. Dokonce to jeden cas nekde viselo vystavene, sice uz nevim kde (nearchivuji :-),
ale neni to zapomenuto. Ano, vyhrozoval jste zrudnym jednanim a jste proto zruda, ktera dokonci bidne
svuj zivot v kleci v Bohnicich. Vitejte v realite vasich skutku.
= Nevadi mi, kdyz je nekdo masibl, tech je nepocitane. Vadi mi paranoidni estebacke zrudy, ktere
vyhrozuji mucenim a vrazdou - tedy vy. Ne kvuli vasi tupe nevzdelanosti, ale pro tohle jste nebezpecim
pro spolecnost a shnijete v Bohnicich. Ani netusite, jak daleko uz veci jsou, ale to je vlastne dobre :-)
= Mimochodem Mekku, na NP pisu o politice, na Streitovu patafyziku tam nemam nic - je to jen dalsi
masibl, ale neni zruda jako vy, tak at si blaboli - je na rozdil od vas zcela neskodny :-)
= Mekku, vase touha dostat na Mageo policejni vysetrovaci tym je sice nerealna a bez sebemensi sance
na uspech, nicmene skvele ukazuje, jaka jste odporna, bezcharakterni, hloupa, estebacka a paranoidni
zruda. Samozrejme vas cekaji Bohnice a naproste zapomenuti. Je mi vas lito, vas konec zivota bude
stejne hnusny jako vy sam. Zcela spravedlive.
= MEKK [9.7.07 - 17:18] Zkuste psát můj nick fialově, bude to takové dábělské :-) Jste jenom hloupý
estébák, primitvní nevzdělanec, hulvátská zrůda a neléčený paranoik. Můžete mě nejvýš rozesmát. Jestli
se ovšem vy budete smát v Bohnicích to vážně nevím.
PS: Která věta vašeho postu je vlastně o fyzice? :-)))
= Mekku, zase ukazujete své fašistické smýšlení estébáka. Váš jmenovec tam (proč tvrdíte, že se za
někoho vydává - máte pro to nějaké důkazy?) přesně tak, jak obhajujete, vyjádřil svůj názor. Vy
nebudete (nikdy naštěstí) určovat, kdo smí názor vyjádřit ani jaký názor smí vyjádřit. Váš viditelný
protimluv vás usvědčuje ze lži, nenávisti a nekonečné hlouposti. Odeberte se ihned do Bohnic.
= Mekku, musite do Bohnic.
= Mekku, zase jen blabolite hlouposti a lzi. Jste tupy hulvat a paranoidni estebak a musite do Bohnic.
= MEKK [5.7.07 - 12:22] Úctu si člověk zaslouží. Vy jste ale jenom zrůda.
= MEKK [5.7.07 - 12:22] Zalezte si okamžitě do tý svý mono(ne)logický díry, kde si, jak tvrdíte roky,
beze mne bezvadně popovídáte o fyzice, ale přesto se s váma nikdo bavit neche (že prolhanče tupý).
Nebo raději táhněte do Bohnic mašíble.
= Mekku, to neni ani jednoducha ani matematika. To je slatanina silence co uz ma bejt davno v
Bohnicich. Strcte si tu prasofyziku za klobouk, nikoho na svete takova blbost nemuze zajimat - leda
vaseho psychiatra.
= Mekku, hlavne tam zustante a nevylejzejte dokud si pro vas neprijdou z Bohnic.
= Mekku, auditko o cemkoli muze fungovat jedine bez vas. Hloupi a nenavistni estebaci vadi vsude a
vsem. Jenom v Bohnicich vas budou mit vsichni radi :-)
= Mekku, jste tupec bez vzdelani, sprosty lhar, nechutny hulvat, odporny estebak, neleceny silenec.
Musite nutne do Bohnic, neni jina moznost.
= Mekku, vy tupce, o algebre se nehlasuje. Jdete do Bohnic, nemate zadnou jinou perspektivu.

= Mekk: Ses vic nez z kurvy syn Diky. Souhlasim :-)
= Mekku, ale to ja prece pisu sam, ze se porad pletu. S vyjimkou toho, ze: jenom hlupak nebo silenec
jako vy je presvedceny o tom, ze vsemu rozumi a ze se nikdy neplete :-) Tahnete do Bohnic estebaku
paranoidni.
= Mekku prestante spamovat a jdete do Bohnic :-)
= Mekku jste trochu stereotypni. Aldebaran vam byl dobrej, dokud jste tam smel psat. Jakmile jste
dostal ban, zacal jste Aldebaran pomlouvat, psat na ne udani a vyhruzky. Navlas totez delate ted, kdyz
vas konecne vyhodili z audirka fyziky. Vase skutky jsou vedeny jen a jen nenavisti k pravde a lidem, co
vam ji rikaji - ze HDV je smesny, bezcenny blabol, vyplod hlupaka, nevzdelance a paranoika. Mazejte
do Bohnic. Nebo me bavte dal - k vasi skode, kdyz vas to bavi. Nejsem kral, ale proc nemit osobniho
saska, ze? :-)
= Mekku jen tak dal. Je videt, ze vase zoufalstvi vas uz zacina rozkladat a nicit nemoznosti dosahnout
vasich odpornych prani. Ano, vase touhy aby vase lzi bral nekdo soudny za pravdu jsou marne a
nenaplnitelne. Pravy cas vydat se do Bohnic :-)
= Mekku jste cim dal zabavnejsi. Zkusim vam zajistit misto v comedy klubu Bohnicke PL :-)
= Mekku, musite postupne. Nejdriv se musite doucit aspon latku zakladni skoly a az potom muzete
studovat TR. V Bohnicich pochopitelne.
= Mekku, vy si hrozne ublizujete. Musite byt priserne frustrovany, kdyz touzite mi ublizit, ci me urazit
nebo aspon nastvat a jedinym vysledkem je, ze z vas maji vsichni i ja jen a jen srandu :-)
= Mekku zavidte. Vam totiz bohuzel mozek. Tahnete do Bohnic estebaku. Vsichni z vas maji akorat
srandu.
= Mekku, jste krome jineho i humusacky nevychovanec. Takovy odpad, jakym jste vy, Mageo dosud
nepoznalo. A to je co rict. Tahnete do Bohnic a otamtud rovnou do pekel. Cestou stydet a mlcet. Specha.
= Mekku, jste ubohy masibl. Zly, pomstychtivy. A to vse jen proto, ze se neucite. Bohnice na vas
netrpelive cekaji. Mlcet budu az se mi bude chtit. Vy me umlcet nemuzete nikdy, nijak a nicim :-)
= Mekku na vase vyhruzky ( vyhrožoval jsem že Policii přidám jeho další ponižování ) si muzu vzit
jedu treba vagon. Snazite se poustet hruzu ale jste jenom smesny a trapny. Musite do Bohnic.
= Mekku jen naivne lzete a vubec nikdo vam ty lzi nebasti. Jste jenom estebacky hulvat, hloupy
nevzdelanec a jen nedopatrenim zatim nejste v Bohnicich. Vase nenavist je jen dusledkem vasi bezmoci
umlcet pravdu a ty, kteri ji rikaji. Proto nemuzete nikdy vyhrat a zbyva vam jen to nadavani. Tim tohle
vse jen dokazujete :-)
*********************************************************************************.

A tohle bude, pane kpt. Beneši, výpis toho, co mně adresoval tentýž „slušný“ pán co nikdy neponižuje
jak tvrdil a nelže jako já, jak tvrdil na auditoriu NIGERR od 29.06.2007 do 11.07.2007 tj. za 14 dní.
V takové atmosféře, pane kapitáne dělají vrahové co ? Mě jste tak označil …a odmítl po 13 ti měsících
přemýšlet jak musím mít silné a slušné volní vlastnosti, abych se udržel a neřekl mu „ty hajzle já tě snad
zabiju“ a dokonce mu neřekl ani aby se šel projít kolem hřbitova … a tato potupu jsem snášel na
internetu celý tok od toho Vašeho Opatření z 6.9.2006 do 05/2007 … a snášel i díky Vám ( Petrásek
tajně sděloval informace jak mě do těch Beřkovic dostanete …mám na to nepřímé důkazy …a ukážu je
soudu … jak jste Vy se podílel velkým procentem na mém utrpení, na mém mučení …Za co ? pane
policajte ? )
= Mekku Mekku. Vy jste si dneska nevzal léky, že jo? Jděte do Bohnic, stejně se tomu nemůžete
vyhnout. Zmizte už.
= …pocty ZS nedelaji drevorubcum zadne potize a pokud vic neznaji, tak nejsou blazni
= Mekku, tazeni proti Vám jiz davno zacalo. Proti vasi pritomnosti kdekoli na netu a pro vasi trvalou
pritomost v Bohnicich.
= Zalezte si do svyho pavedeckyho auditka

= Jdete do Bohnic paranoidni estebaku.
= Mekku, NIGGER vas bohuzel do Bohnic poslat nemuze. To udela soud a psychiatr.
= Mekku, jste neprimy dukaz, ze peklo neexistuje. Kdyby ano, uz byste nechodil po zemi. Mohu vam
tedy doprat pouze peklo Bohnic.
= Ani ja jsem takovou zrudu jeste v zivote nepotkal.
= Ja jsem prvni nadavku obdrzel za strucny vyklad rozmerove analyzy ze ktere plyne naprosta
nesmyslnost drtive vetsiny vztahu tzv. HDV :-)
= Ano Mekku, mate pravdu, vase kritika Hitlera v banneru je spatne. A vase udani za totez je
paranoidni estebactvi. Musite do Bohnic….. Mekku nezlobte nebo vam tam pridam jeste Stalina,
Lenina, Gottwalda, Castra a ujce Ladin(k)a :-)
= Pan prasofyzik je nechutne prase a musi do Bohnic.
= Mekku, netrpelive vas ocekavaji v Bohnicich %-)
= Já-Navrátil jsem řekl : “… Doktrína říká, že slušný se omlouvá VŽDY ikdyby si myslel že neurazil a
pak po otupení hrotů lze přejít k vysvětlování a vzájemnému odbourání nedorozumění... hajzl to nedělá
a je stále arogantní a poškozený se dokekonečna cítí ukřivděn.“ a na to mi BEFEL odpověděl .“ Jste
hulvát, nevychovaný, nevtdělaný, hloupý a choromyslný. Táhněte do Bohnic. Děkuji.“
= Já-Navrátil jsem řekl :“ Befel : čili veřejně zde říkáš, že budeš ponižovat dál ??? - tvé přiznání k
úmyslnému porušování zákona se bude jednou hodit ...“ On-Befel mi na to odpověděl :“ No jistě, až
budeme mít jednou zákon o virtuální urážce virtuálních identit vy (bez)mozku. Jste naprostý magor a
patříte do Bohnic :-)“
= Klidu se dočkáte pouze v Bohnicích, tady určitě ne. Pak je ještě možnost, že byste se doučil látku ZŠ,
ale na to jste zjevně línej, takže to nehrozí. Kdepak pane, na žádný klid podle vašeho gusta nemáte ani
nárok ani šanci. Tak padejte, Bohnice čekají.
= Mimochodem, mě vaše oslovení "blbečku" apod. nijak nevadí, ale napadlo vás někdy, že tím říkáte
hlavně něco o sobě a ne o mně? Nenapadlo - viditelně :-) Jděte do Bohnic a neotravujte. BTW: 96,74
and counting :-)
= Čtenář opět vidí, že pravdu měl váš oponent a že jste z fyziky, matematiky (dokonce i z počtů)
nepochopil naprosto nic. Jděte do Bohnic.
= nespamujte sakra uz tady, nikoho nedojimate. Tahnete do Bohnic a tam si kricte skrz mrize jak
chcete. Zmizte.
= Mekku s tim Hitlerem, to je projev vasi paranoi a musite se nutne lecit v Bohnicich. Vse ostatni, co
pisete, jsou uz jen lzi a hlouposti a kdybyste nebyl hulvatsky estebak, tak by o nic neslo.
= Mekku, ja vim, ze tomu verite a ze vam neva, ze jste v tom jedinej na svete. To nevadi. Vadi vsem, ze
jeste nejste v klecovem luzku v Bohnicich. Ale dockame se, o tom zadna.
= Mekku, vy tupce, to si fakt delate stovky kopii toho jednoho a sameho gifu? Jste jeste vetsi masibl
nez jsem doufal :-) Musite do Bohnic.
= Mekku, jste jen a jen tupy, nevzdelany, humusacky estebak a prolhany silenec, ktereho je nezbytne
nutne dostat k doktorovi. Ten uz vas z Bohnic nikdy nepusti.
= Mekku, vy hlupce, proti pseudovede nejde vedecky argumentovat. Ty dva obory se nikde neprotinaji.
A hlupakovi jsou vedecke informace k nicemu. Viz vy a TR a Doppler napr. Jdete do Bohnic estebaku.
= Mekk, u vas je blbeček kdo ctí experiment a chytrej jste vy, kterymu vychazi rozpor s experimentem.
Tedy jste blazen. Postaram se vam o Bohnice.
= Nevadi vam, ze to pootaceni soustav dle vasi prasofyziky je ve sporu s pozorovanim? Jste blazen a
musite do Bohnic.
= Bluesmane, …. nenadavas nikomu za to, kdyz te upozorni na chybu. Jenže ty BEFELE upozorňuješ
na chybu pouze slovy a né ukázkou a důkazy a protiargumentama a při ukzování chcb pouze ústně
používáš ponižování autora. Chyby neukázané a pouze řečené s ponižováním není slušné upozorňování
jak tvrdíš, grázle. Pak neni duvod nadavat ani tobe, a pak je důvod nadávat tobě i tvým soukmenovcům
pokud ponižují je to tak jednoduche, ze jen silenec tohle nechape a tak podle tebe je šílenec ten co se
brání ponižování a slušňák ten co ho vyrábí … - proto musi Mekk do Bohnic. S tim nic nenadelam, taky
jsem se mu kdysi snazil nejak prospet, neco mu vysvetlit. s ponižováním … Jeho vdek je udani na
policii,udání néé za vysvětlování chyby, ale za ponižování… nadavani a hulvatske reci o matkach.
neaskutečné… Nelze s nim mit tedy zadne slitovani ?? od gaunerů ho samozřejmě odmítám …a do
blazince proste musi. ??? to může říkat jen diktátor a grázl , který neví co mluví a je sám cvok. Je

nebezpecny. ??? samozřejmě…jsem tak nasraný, nekonečně nasraný na nebetyčné ponižování, že bych
….xxxxx ….
= Mekku jste absolutni tupec, vztazne soustavy jste taky nikdy nepochopil, stejne jako rozmery velicin,
pocty a vsechno. Rel. efeky pozorujeme denne nejen v urychlovacich, ale na tyhle efekty jezdi treba
metro, tramvaj, ... Tahnete do Bohnic estebaku.
= Mekk, je smesne, kdyz jinym lzive prisuzujete atributy o kterych uplne kazdy vi, ze naopak plati o
vas. Jste tupec a z fyziky jste zatim nepochopil ani malou nasobilku, cela republika z vas ma srandu.
Opet jste se vyhnul navsteve psychiatra, budou vas muset zadrzet. Zmizte.
= Mekku slabe, malo jste se snazil. Musite zitra pridat :-) Jdete do Bohnic.
= Mekku, Bohnice volaji :-)
= Mekku vy uz to sectene mate :-) Vy neumite pocty ZS, neumite fyziku, neumite me urazit, neumite
me ani rozlobit. Vzdyt ja vas mam rad, ja vam dokonce i rad prijdu na pohreb, pro vas si ten cas udelam
:-)
= Btw: Nikoho neuražímm, dokonce ani vas Mekku ne. Pravda urazi jenom primitivni estebaky :-)
= Mekku zase vam to nevyslo, pozdrav mate u Howkinga. Je to jinak. Na rozdil od vas nejsem
spammer a kdyz nemam nic zajimaveho co napsat, zcela mi staci si neco zajimaveho precist. Jaky bude
vas dalsi pokus pri kterem se opet dokonale ztrapnite? Zdravi vas taky Adolf :-) A sup do Bohnic.
= Mekku Mekku, me neurazite, ale sobe delate strasnou ostudu jak z vas tryska tak primitivni zast a
touha ublizovat. To musi byt hrozna bezmoc, kdyz to na me nefunguje, co? :-)
… jak se mi usínalo, nechcete to vědět ? A vyhrožuji Vám snad osobně za takové ublížení „fackou
Mackovou“ ?, že „bych Vám nejradši hlavu urazil fackou“ ? ano ? …ano ? Co jsem Vám udělal, že jste
mě pronásledoval těma Beřkovicema ? Proč jste se nestaral o fakta jak jsem zabíjel Petráska a staral se
jak mě dostat do těch - pro mě hrůzu nahánějících - Beřkovic ?, co ? Proč z Vás proudí zlo ?, ze mě,
pane nikoliv zlo, ale zoufalství, ze mě jen nasranost, nebetyčná nasranost na lidi co nemají duši a jsou
úmyslně zlí jako Vy…ale neublížil bych Vám fyzicky snad ani tou fackou ( já bych své jméno
neposkvrnil )… já Vám tu Vaši krutost ale vrátím, né urážením, nebo fyzickým násilím, ale uveřejněním
tohoto případu ( až celý skončí ) na internetu, jak jste se zachoval, ač jsem prosil → „ne Beřkovice“.
( proč ?, no, chtěl je Petrásek, ponižoval mě těma Beřkovicema a Vy jste mu to dopřál … proto jste zlý,
hrubě zlý, podjatý a proto jste porušil zákon a vydíral jste normálního slušnýho člověka, který
dlouhodobě bojuje o neponižování … nejste charakterní a udělal jste větší trestný čin než já Petráskovi
).
JN, 22.11.2007

