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Mám cca 15 návštěv denně svých web-stránek http://www.hypothesis-of-

universe.com/index.php?nav=home  ( např. v tomto období únor-březen 2014 )    

 

 
 

 

 

Není to sice moc, ale  mám větší návštěvnost jak celý Aldebaran, ( pod nadvládou diktátora 

mamrda V. Hály ), …; celý Aldebaran, tj. devatenáct oborových debatních bloků , které tam 

jsou, jsou pustéééé ...., pane profesore Kulhánku, co Vy na to ? Vám se to líbí kam to dovedl 

ten nenahraditelný mamrd ???,.. Vámi protěžovaný ?? 

 

Níže je důkaz   stavu unie aldebaranské      
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Fórum Aldebaran 

Oficiální fórum serveru Aldebaran.cz 

   

 FAQ   Hledat   Seznam uživatelů   Uživatelské skupiny   Registrace   

 Nastavení   Soukromé zprávy   Přihlášení  
 

 

Právě je čt, 6. březen 2014, 21:42 

Obsah fóra Fórum Aldebaran Zobrazit příspěvky bez odpovědí 

 Fórum   Témata   Příspěvky   Poslední příspěvek  

Fyzika   

 

Klasická mechanika 

Newtonova mechanika, 

nerelativistická kinematika a 

dynamika, ale i setrvačníky, 

kmity, vlnění, hydrodynamika, 

nelinearity v mechanice a 

newtonovská gravitace. 

Moderátor Moderátoři 

348 5122 
út, 11. únor 2014, 10:53 

sludger133  

 

Elektřina a magnetismus 

Elektřina a magnetismus, 

střídavý a stejnosměrný proud, 

elektrické a magnetické obvody, 

Maxwellovy rovnice, elmag 

vlnění, vodiče, polovodiče a 

izolanty. Klasická optika. 

Moderátor Moderátoři 

553 10224 
čt, 6. březen 2014, 21:07 

Akord  

 

Termodynamika a statistická 

fyzika 

Vnitřní energie, teplo, volná 

energie, práce, entropie, entalpie, 

tepelné stroje, atd. 

Moderátor Moderátoři 

106 2186 
so, 11. leden 2014, 11:22 

Michal  

 

Teorie relativity 

Speciální teorie relativity, obecná 

teorie relativity. 

Moderátor Moderátoři 

223 6699 
po, 3. březen 2014, 13:58 

Semtex  

 

Kvantová teorie 

Kvanta, dualismus částic, 

nekomutativní svět, kvantová 

teorie pole. 

Moderátor Moderátoři 

352 5674 
po, 24. únor 2014, 16:44 

Vojta Hála  

 

Astronomie, astrofyzika a 

kosmologie 

Sluneční soustava, hvězdy, 

Galaxie, Vesmír a jejich vývoj. 

333 4971 
pá, 28. únor 2014, 21:34 

Jirka  

http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/search.php?search_id=unanswered&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?c=4&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=6&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2384&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1513&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=31&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=31&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=221&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=9&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=120&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=10&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822


Moderátor Moderátoři 

 

Plazma 

Plazma v přírodě a laboratoři, 

vlny v plazmatu, pinče, 

Tokamak, 

magnetohydrodynamika, 

modelování plazmatu. Ptejte se, 

jsme v této oblasti experti. 

Moderátor Moderátoři 

46 604 
so, 23. listopad 2013, 15:44 

Franta  

 

Jiné 

Strunová teorie, M-teorie, teorie 

všeho (není a asi hned tak 

nebude) a ostatní části fyziky, 

které se nikam nevejdou. 

Moderátor Moderátoři 

305 5324 
čt, 6. únor 2014, 8:18 

huhu  

 

Historie fyziky, fyzičky a 

fyzikové 

Pro milovníky starých věcí. 

Moderátor Moderátoři 

32 269 
pá, 31. leden 2014, 17:41 

Vojta Hála  

 

Matematika ve fyzice 

Vztah matematiky a fyziky, 

matematické problémy 

aplikovatelné ve fyzice a 

fyzikální postupy řešení 

matematických problémů. 

Moderátor Moderátoři 

109 1723 
po, 24. únor 2014, 0:04 

Goheeca  

 

Školní příklady 

Vyřešíme za Vás 

Moderátor Moderátoři 
82 819 

po, 3. březen 2014, 8:39 

Vojta Hála  

Bulletiny, knihy a média   

 

Dotazy k jednotlivým bulletinům 

Nebylo vám něco jasné při čtení 

bulletinu? Chcete něco doplnit či 

opravit? 

Moderátor Moderátoři 

61 540 
pá, 22. listopad 2013, 10:33 

Petr Kulhánek  

 

Bleskovky 

Krátké zprávy o dění v 

astronomii, fyzice, astrofyzice a 

příbuzných vědách 

Moderátor Moderátoři 

262 813 
čt, 20. únor 2014, 12:23 

Vojta Hála  

 

Knihy o fyzice 

Krátké recenze knih o fyzice a 

debaty o nich. 

Moderátor Moderátoři 

46 156 
út, 25. únor 2014, 21:43 

Lenu  

http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=25&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2234&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=24&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2160&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=23&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=23&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=28&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2223&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=29&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?c=5&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=14&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=17&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=33&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=8&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2400&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822


 

Fyzika v médiích 

Zaujalo Vás v médiích něco, co 

se týká fyziky? 

Moderátor Moderátoři 

106 647 
pá, 28. únor 2014, 22:55 

geist  

Připomínky k chodu Aldebaranu   

 

Činnost sdružení a provoz 

serveru 

Přání, stížnosti a otázky na 

skupinu Aldebaran Group for 

Astrophysics. 

Moderátor Moderátoři 

24 106 
pá, 3. leden 2014, 11:30 

Martin Žáček  

 

Provoz a moderování tohoto fóra 

Postřehy, návrhy a dotazy k 

chodu tohoto fóra. 

Moderátor Moderátoři 

79 653 
ne, 28. červenec 2013, 19:56 

Vojta Hála  

Pískoviště   

 

Vyzkoušejte si 

Tady si můžete vyzkoušet, co 

chcete. 

Moderátor Moderátoři 

31 125 
pá, 14. únor 2014, 20:54 

Vojta Hála  

Lidoví myslitelé, živlové a pavědy   

 

Černá díra 

Cenzura - sem padají nekvalitní 

příspěvky 

Moderátor Moderátoři 

2 3 
st, 19. únor 2014, 23:05 

Vojta Hála  

 Časy uváděny v GMT + 1 hodina 

Kdo je přítomen 

 

Uživatelé zaslali celkem 48440 příspěvků 

Je zde 1874 registrovaných uživatelů 

Nejnovějším registrovaným uživatelem je vegs  

Celkem je zde přítomno 14 uživatelů : 0 registrovaných, 0 skrytých a 14 Anonymních 

  [ Administrátoři ]   [ Moderátoři ] 

Nejvíce zde bylo současně přítomno 228 uživatelů dne po, 10. červen 2013, 14:02 

Registrovaní uživatelé: nikdo není přítomen 

Tato data jsou založena na aktivitě uživatelů během posledních 5 minut 

 

Pane profesore, je to smutný, že doktrína, která na Aldebaranu vládne, už 6 let : nedovolit 

nikomu vlastní názor, a názor každý musí projít „schvalovací recenzí Hály – ten jediný stíná 

hlavy, že tato zpátečniská dusící doktrína V.Hály, boří kousek po kousku rok za rokem celý 

Aldebaran….On, který jediný ví co je vědecké a co není, on to určuje „co věda je a co už ne“, 

jen on…pokud námět neuzná míří příspěvek do černé díry..  NEMILOSRDNĚ !!! To je 

doktrína  ze středověku, která přivedla Aldebaran tam kde je !  Hála nepřipustí ani zrnko 

nevědeckých názorů a zákaz dodávání vlastních myšlenek studentů, to je naprosto 

zpátečnické, tento filtr je totální…ale jaký má smysl ? Takový přístup nikdy ve světě vědy 

http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=32&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2178&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?c=6&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=12&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=12&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=21&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=13&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?c=1&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=27&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php?c=8&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=15&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/groupcp.php?g=7&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/viewonline.php?sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=2403&sid=b7f3784c6715d4321a691a0c3fe13822


nefungoval…tím zadusil toto kdysi slavné pestré a vyhledávané fyzikální fórum …Jen kvůli 

doktríně „čistá věda, čisté filtrované názory OPSANE z učebnic, příspěvky pouze 

odsouhlasené mamrdem a dost !…; jen on ví co vědecké je, jen on co vědecké není, a …a 

s nějakou  Listinou práv a svobod ,obecných práv a svobod jako je svoboda názoru, si občané 

můžou vylízat kalamář ..na Aldebaranu to platit nebude. Vy, pane profesore nemáte zájem o 

změnu ? Naplánoval jste tam Hálu do jeho důchodu ???  Nejen v politice se dělají každých 5 

let změny ( nyní je to Putin a jeho Krym ), ale i ve fyzice jsou každých 5 let nové zásadní 

poznatky…; bohužel Aldebaran je ten nejmrtvější klub ze všech v české kotlině , a to díky 

Vám pane profesore, protože Vy už dáááávno jste měl toho nadutce mamrdovitého vyhodit a 

oživit toto bývalé nádherné fórum. Dnes už Vás předběhli OSEL, NYX, NEVIDITELNY PES 

, SW, MAGEO, OKOUN a…a dokonce už i já-laik s HDV. 

 

Dnes mladí fyzikové raději zajdou k nevědeckým laikům jako jsem já, více se dozví. 

Dostanou sice rozporuplné informace, polovědecké. Ale to je správně, nutí to mozek myslet a 

hledat protiargumenty a zdravě přemýšlet. Na Aldebaranu se nepřemýšlí, tam se 

papouškuje…to je poušť, nuda, a vyhánění dotěrného hmyzu „vy-vole-nými. 

JN, 06.03.2014 


