
Ukázky z knihy Čeští skeptici Kdo jsou a co chtějí 

 

Bludné balvany 

2002 

Jednotlivci 

1. MUDr. Josef Hrušovský. Za objev kvantové homeopatie a rozvíjení pragmatické 

spolupráce s anděly, archanděly a eloi při léčbě pozemšťanů. 

Ukázka z laudatia: 

MUDr. Josef Hrušovský je bývalý pediatr a pneumolog. Dnes ale říká: „To mě už nezajímá, 

to není důležité.“ Vynalezl totiž kvantovou homeopatii, která je vší medicíny futrál. Laureát 

se orientuje nejen v hmotném těle pacienta, ale i v jeho éterickém, astrálním, kauzálním a 

intuitivním těle. Je to kumšt, protože se každé toto tělo uplatňuje v jiné časoprostorové 

dimenzi, ale to vůbec nevadí, říká MUDr. Hrušovský, který umí mezi dimenzemi bleskově 

cestovat. V časoprostorových dimenzích se potkává se svými spolupracovníky, anděly, 

archanděly a eloi, s nimiž vytváří operativní lékařská konzilia, a společně vyberou pro 

zablokovaného pacienta homeopatický lék.  

 MUDr. Hrušovský popírá, že název kvantová odvozuje od kvantové fyziky. Kvantová 

homeopatie získala zřejmě označení jen od kvant bankovek, které je nutno za „informovanou“ 

vodu zaplatit. „Já uzdravuju pacienty z nemocí. Protože to tady nikdo nedělá,“ říká kvantový 

lékař, který z medicíny chytře vycouval. Zdravotní karty o pacientech si schválně nevede, ani 

o pacientech s těžkými chorobami. „Jak můžete založit kartu na věci, do kterých nikomu nic 

není? Tady se pracuje s intimitou. Toto jsou začátky transformace zdravotnictví na celé 

planetě. Na rozdíl od klasických lékařů já lidi uzdravuju, protože poznám, že chybná 

informace vznikla třeba před dvěma sty lety, duše si to pamatuje a žádá si vyčištění, takže 

vyleze ven skrz povrch těla,“ říká náš laureát, který občas vidí barevné paprsky a kuličky, to 

vše je prý ale součástí jeho zázračného léčitelství. 

 Na otázku televizní reportérky: „Pane Hrušovský, nejste blázen?“ se smíchem 

přisvědčil, že bláznem je, ale kosmickým. 

 

 

       AGA – Alternativní grantová agentura        

Anežka a česká elektrotechnika  

Současný stav poznání: Dle elektrikáře p. Sylvara, přihlašovatele vynálezu přístroje 

DEPOLAR na odstraňování geopatogenních zón, bylo mu elektrické schéma přístroje sděleno 



ve snu v roce 1985, a to přímo sv. Anežkou Českou. Je potěšitelné, že čeští podnikatelé 

kooperují nejen se subjekty z jiných zemí, ale i s důvěryhodnými subjekty z onoho světa – v 

tomto případě dokonce certifikovaným Vatikánem. To je jistě zajímavá možnost, jak 

pozvednout naši badatelskou i ekonomickou úroveň. 

Úkol: Navrhnout informační systém pro registraci joint-venture mezi subjekty z tohoto a 

onoho světa včetně agendy pro vyřízení autorských a průmyslových práv. 

Dodatek: Potvrdí-li se autorství sv. Anežky České ke shora uvedenému přístroji, je děkan 

Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodnut udělit jí titul inženýr honoris causa a po dohodě s 

arcibiskupstvím ji rovněž jmenovat patronkou české elektrotechniky. František Křižík to jistě 

pochopí a nebude dělat potíže. Mimochodem, víte, že mezi svatými dosud není žádný 

inženýr? Bude-li první Češka, budou potěšeni jak vlastenci, tak čeští inženýři a inženýrky 

zvlášť. 

 

2009 

Jednotlivci 

1. Petr Hájek. Za odhalení darwinistů - marxistů a levičáckých opic, z nichž naštěstí 

nepochází. 

Ukázka z laudatia: 

Odhalení o původu člověka – Hájka byla doslova ideová bomba! V jeho vysoce přemýšlivém 

opusu byla konečně opět, od dob Lysenka a Lepešinské, propojena věda s jedině správným 

rozdělením světa na pravici a levici, přičemž opice, z níž pocházejí vědci a hlavně marxisté, 

v tomto sporu o pravdu, získala nechutnou nálepku levičáka. Jak je vidět, vědu lze obejmout 

železnou náručí ideologie i zprava. 

 Pravdu zvěstovanou mužem z nejvyšších míst následovala smršť poznámek, článků a 

dopisů od závistivců, zpátečníků, vědou omezených vědců, mediokratů (název Petra Hájka 

označující novináře) a dalších opičích potomků.  

 Tak například prof. Václav Pačes laureátův „opičí výrok“ označil za žvanění – a 

přiznal se, že nechápe, co je na vědě levicového či pravicového. A dodal ještě, že v Rusku, 

Číně i v USA má kuchyňská sůl pořád stejné chemické složení – NaCl. 

 Co má ovšem sůl společného s levičáckou evolucí? podivil se nejspíš nad tím 

přirovnáním náš laureát, jemuž na novinářské fakultě neprozradili, že exaktní věda je jen 

jedna a je celosvětová, přičemž má dva zásadní nepřátele – církevní či politický dogmatismus   

a blbství nedouků všeho druhu. 

 



              AGA – Alternativní grantová agentura:                 

Kvasinkové telekomunikace 

Současný stav poznání: V roce 1983 oznámil známý český psychotronik dr. Rejdák svůj objev 

telepatie u jogurtu (kelímek za 1,30 Kčs). Dle jeho zjištění elektricky buzený systém jogurt-

jogurt přenášel telepatické zprávy až na vzdálenost 23 m. Jev byl pravděpodobně založen na 

specifických vlastnostech mléčných kvasinek. 

Tehdejší komunistický režim však zjevně dalšímu výzkumu bránil, neboť si jasně 

uvědomoval kritické nebezpečí plynoucí pro něho z nekontrolovatelného toku informací mezi 

občany. Předpokládalo se, že i pivní kvasinky mají podobnou schopnost, neboť šíření 

protistátních vtipů mezi hospodami se prokazatelně dělo vysokou rychlostí. 

Úkol: Vypěstovat kmen kvasinek vhodný pro přenos zpráv. Hodnotit se bude: (1) maximální 

dosah, (2) poměr signál/šum, (3) bezpečnost doručení, (4) přenosová rychlost, (5) 

poživatelnost. 

Možné využití: Poživatelné spojové prostředky konkurující cenově Telecomu tím, že po 

ukončení spojení bude jimi možno ukojit hlad či uhasit žízeň. 

Poznámka: NASA má o projekt velký zájem, neboť tímto způsobem by se mohla snížit 

hmotnost vybavení kosmických lodí. Požaduje však, aby telekomunikační poživatiny byly 

nealko, neboť na palubách raket panuje přísná prohibice. Rovněž Bill Gates má mimořádný 

zájem. Nepožaduje však bezalkoholovost, nýbrž extrémně vysokou přenosovou rychlost. 

Bude-li jí dosaženo, pak za Microsoft slibuje, že přejmenuje projekt Informační dálnice na 

Informační Kvasnice. 


