Zrcadlo

( čí ??…čeho ??…posuďte sami ) + můj komentář
http://www.aldebaran.cz/visits/index.php
( čtěte zespoda nahoru )

Pavel Ouběch
1. 02. 2017, 13:11:22
No, já jsem spíš zastáncem demokracie s jasnými pravidly, než autokracie s libovolnými. A
proto nemůžeš být moderátorem „Kulhánkovic“ fóra.
Mimochodem je zajímavé, že k problematice fóra neřekl za půl roku nic ani jeden člen
Aldebaran-group. Asi opravdu nemají co říci, nemají „vhodné“ lidi, nemají peníze, a nemají
zájem o veřejnost…..proč by, že, zadarmo !!!
Tím směrem jsem mířil (a některá možná pravidla i uvedl).
V tom smyslu jsem jedním z těch, kteří pracují na obnově fóra. (Pokud jde o technickou
stránku věci - programovat bohužel tak dobře neumím)
Až na jedinou výjimku, o které se zmínil pan prof. Kulhánek, jsem tu zaznamenal mnoho
výkřiků, ale ani tu nejmenší snahu věci někam posunout. Zadarmo neposune, nehrabe
dopředu ani kuře…natož vědci !!!
Proto ten povzdech.
Tomáš Vencl
1. 02. 2017, 11:57:56
Víte, rada, jak by to někdo jiný měl udělat správně vždy potěší :-)
Pokud jste jedním z těch, kteří pracují na obnově fóra, tak beru zpět, klobouk dolů a máte můj
upřímný obdiv (bez ironie). Rád se na Vašem fóru zúčastním diskuzí dle Vašich pravidel. A
Kulhánek hledá ….a hledá….
Pavel Ouběch
1. 02. 2017, 08:49:28
Nikoho tady nezajímá, jak by mohlo fórum vypadat nebo fungovat ?
- Zdá se, že to s tou touhou po jeho obnovení nebude až tak žhavé.

Pavel Ouběch
24. 01. 2017, 20:09:28
(pokračování) o fyzice. Tedy vyloučeny by byly jakékoliv okultní vědy, ale i např.
psychologie, ekonomika, politika – prostě to, co není fyzika.
Pokud jde o fyziku – Jedním, ze základních poslání vědy je zpochybnit své vlastní teorie a

hypotézy. Například tzv. Standardní modely jsou standardní dnes, ale zítra už může být téměř
všechno jinak. Nemůže proto být nestandardní fyzikální názor důvodem pro perzekuci.
Mnohem cennější, než někdy pochybná fyzikální tvrzení moderátorů (nad úrovní fyziky pro
SŠ) je učit se systematicky a vědecky myslet, stejně jako nalézat inspiraci.
To, podle mého názoru, by mělo být hlavním posláním a cílem fóra Aldebaran.
Pavel Ouběch
24. 01. 2017, 20:06:03
Děkuji za informace.
Budeme-li optimisté, je čas myslet a mluvit o tom, jak by budoucí fórum mělo vypadat.
(Pokud by této diskuzi bylo vyhrazeno zvláštní místo, tím lépe.)
Napíši svůj názor, uvítám jiné.
Zdrojem velkých problémů minulého fóra byly dvě věci.
1) tzv. Pravidla fóra
2) chování moderátorů
Body 1) a 2) spolu úzce souvisí, skoro bych řekl, že pravidla predikují chování moderátorů.
Tím spíš – jak ze souvislostí plyne – že si moderátoři vytvořili pravidla pro fórum sami.
Pravidla dávala moderátorům absolutní moc, aniž by ji jakkoliv konkrétně a věcně
vymezovala. To mělo dva důsledky.
a) Moderátoři (ne všichni, Jirka byl výjimkou) svoji moc stále více v tzv. „dobré víře“
zneužívali. (Ve shodě s názorem – Dej člověku moc a ten ji zneužije.) Nakonec to vypadalo
tak, že kdo s moderátory „zatvrzele“ nesouhlasil v jejich názoru na fyzikální problém, byl z
fóra nekompromisně vyloučen bez možnosti odvolání.
b) Jeden z moderátorů (vystupující anonymně) mnohdy lidi, kteří neměli dost velké znalosti z
Fyziky, nevybíravě urážel.
To byla minulost, teď budoucnost.
Pravidla fóra by měla vzniknout na základě veřejné diskuze na Aldebaranu (jde o veřejné
fórum). Schválit by je měl člen vedení spolku Aldebaran.
K jejich podobě:
Zablokovat přístup by bylo možné jen tomu, kdo by psal vulgárně, urážel jiné, opakovaně
nepsal o
Bonifac
21. 01. 2017, 15:58:09
No, tak po tomto vysvetleni je to jasnejsie. sranda ale, ze to forum vzniklo ako taky maly
projekt a nakoniec z toho bolo jedno z najlepsich for na tomto poli. Osobne som si myslel, ze
forum vzniklo pod hlavickou Aldebaranu ako jeho rozsirenie. Respektive, ze ludia stojaci za
Aldebaranom maju nad nim priamy patronat a ze to zakapalo na financiach a ludskych
zdrojoch. Nuz.. v tomto kontexte je to teda pochopitelne. Clovek sa tam vela naucil.. od ludi
ako Vojta Hala, Zoe a vela dalsich.
Petr Kulhánek

20. 01. 2017, 07:58:00
Právě že nikdo, a proto muselo být – snad dočasně – zrušeno. ??? Fórum zprovoznil Tomáš
Hála pro partu nadšenců a z počátku skvěle plnilo svou funkci. Jenže nebyl nikdo, kdo by se o
fórum trvale staral po bezpečnostní stránce. Že by po 11ti letech fórum ztroskotalo na
„bezpečnosti“ ???????? , takové výmluvě neuvěří nikdo. A pane Kulhánek, kdo to fórum
ohrožoval a jak „po bezpečnostní“ stránce, vysvětlete to veřejnosti !!??!! Občas zasáhli
Tomáš Hála nebo Jan Pašek, zasáhli proti komu ? aby tím „zásahem“ zajistili a ochránili
„bezpečnost“ ????!!! ale na starosti mají jiné věci a mají jich až nad hlavu. Už jsem
mnohokrát psal, že každá hračka je skvělá věc, ale pokud se nenajde ten, kdo by se o ni staral,
po čase se prostě rozbije. A rozbila se ta hračka vinou prostých mírumilovných přispěvatelů
do fóra ??? Já mám archívované celé fórum za 11 let a nikde tam nenajdete bezdůvodný útok
laika na moderátora, ale naopak, pouze vždy obranu laika proti útokům moderátora – lze to
dokázat z archívu. A pokud někdo fórum chce, musí současně trvale zajišťovat jeho
funkčnost. Zajištění funkčnosti pomocí diktatury nestačí. Viz komunismus. To jsou prostě
spojité nádoby. My nikoho takového nenalezli. Nenalezli jste nikoho kdo by zajišťoval
„funkčnost“ fóra ?… ha-ha-ha, jen zde v Knize návštěv bylo podáno 5-7 návrhů „na
funkčnost“. Jenže vtip „funkčnosti“ je v těch nekorektních PRAVIDLECH fóra…., Vašich,
Kulhánku. Vy jste to byl, ten, co za 11 let nikdy nechtěl vidět chyby svých moderátorů a vidět
utlačování prostých nadšenců do fyziky, kteří se chtěli bavit na fóru i nevědecky.
Pavel Ouběch
16. 01. 2017, 12:31:56
V zájmu transparentnosti - mohu se zeptat, kdo z vedení Aldebaranu má provoz fóra na
starosti ?
Děkuji.
Petr Kulhánek
14. 01. 2017, 22:06:47
Proč fórum není, jsem opakoval mnohokrát. Nejsou lidi na funkci moderátora zadarmo. A
není kdo by postavil nová Pravidla a mírumilovně zacházel s laiky… I to, že já sám s fórem
nemám vůbec nic společného. Ha-ha-ha…ovšem padla už 2x otázka : „A kdo tedy má co
společného s fórem, kdo je za něj zodpovědný“ ??? Kulhánek na otázky neodpověděl. To není
moc slušný. Nicméně se konečně našel jeden z Vás, který namísto nesmyslných výhřezů v
Knize návštěv začal něco dělat. Pane Kulhánek, ještě víc se ztrapňujete, když všechny dotazy
na Vás – naprosto slušné – za půl roku řečené označujete jako “““nesmyslné výhřezy“““.
Nestydíte se ? Nevím, zda to někam povede, ale je tu konečně pokus, který dává alespoň
nějakou naději :-) Vyzývám pana profesora P.Kulhánka a Aldebaran-group, aby pravidelně
informoval veřejnost, otevřeně a bez kuloárových intrik, kdo je ta osoba co se nabídla, jak se
řeší nová Pravidla, kde byly získány fin. prostředky, kdo budou ti moderátoři, apod.
Snílek
10. 01. 2017, 10:33:28
Pane Jindřichu. Víme, že fórum na české scéně chybí stovkám lidí. Přesto je nám líto, že tato

česká vědecká společnost s tím pohnout neumí. Bohužel ani zde tato „kniha návštěv“ není a
nemůže být a sloužit svým webovým provedením „jako diskusní fórum“. - Když Bůh dá,
fórum už nikdy nebude, když nedá, budou nová (špatná) fóra dvě.
Jindřich
http://jv-labs.eu
9. 01. 2017, 23:33:53
Forum tu již není, bylo tu málo chytrých dotazů? A já se chtěl zeptat, zda neví někdo o
pracích naznačujících, že hmota může být v ještě hustším stavu než je kvark gluonové
plazma. Vlastně je to otázka, zda platí princip maxima entropie, pokud ano mohla by
existovat např. v černých dírách.
Ivan Cibulka
17. 12. 2016, 15:59:35
Už jsem se zde zmiňoval, že knížku "Vybrané kapitoly..." od pana prof. Kulhánka považuji za
naprosto vynikající učebnici základů moderní fyziky. Zatím jsem na českém trhu nenalezl nic
podobného.
K úplné dokonalosti by však nebylo špatné jednotlivé kapitoly doplnit vždy několika
cvičeními, jak to v obdobných učebnicích bývá zvykem. Je mi jasné, že je to velká práce
navíc.
Domnívám se však, že tato učebnice slouží ve značné míře i lidem mimo vlastní fakultu a pro
ty je vždy určitá možnost procvičení vysvětlované oblasti dost užitečná.
Jinak ovšem za tu knížku moc děkuji.
Přestože většinu probíraných témat jsem již víceméně znal, tak mi to otevřelo zcela nové
obzory.
lenu
15. 12. 2016, 11:14:42
alespoň staré fórum - staré příspěvky- kdyby se tak daly někde přečíst...
Bonifac
6. 12. 2016, 18:49:23
Forum proste nie je prioritou tohto portalu. Hoci mu.. podla mojho nazoru.. robilo pekne
percento navstevnosti. A forum ako take.. bolo jedno z mala zmysluplnych veci v tejto
oblasti. Ani nie tak pre moznosti fora ako takeho (vkladanie prispevkov a pod.) ale hlavne pre
erudovanost mnohych prispievajucich. To je na tom to najsmutnejsie., ze takyto projekt proste
skoncil. Ako vacsina dobreho na tomto svete. Zvykajme si.. Projekt fóra skončil právě díky
tomu, že Kulhánek podporoval nedemokratické moderátory a nedemokratická Pravidla
vzájemného mírumilovného chování přispěvatelů a moderátorů.
Kralevic
1. 12. 2016, 11:38:12

Paní Jeleno Štohanzlová, nechci se Vás dotknout, opravdu ne, ale bohužel jste nepochopila, že
problém aldebaranského fóra není v technických ani finančních aspektech. Je v tom, že tu
nejsou lidi na funkce provozovatelů fóra ( "v souladu" s nechutnou středověkou doktrínou
pravidel fóra pro lidi, tj. proti lidem do fóra vstoupivších ). Nejsou a nebudou...pokud...
Jelena Štohanzlová
30. 11. 2016, 22:06:43
Zdravím,
pokud by pro diskuse vyhovovalo prostředí Matematického fóra
http://forum.matematika.cz/index.php (je TeX, MathJax a další funkce
http://wiki.matematika.cz/index.php/Manual_MatFora ), můžete vyzkoušet. Kulhánek
nereagoval Minimálně tam můžete z FB směrovat témata vyžadující rozsáhlé matematické
zápisy. Konkrétní požadavky (např. na vyčlenění sekce) byste směrovali na zakladatele
Lukáše Havrlanta http://www.matematika.cz/kontakt Kulhánek nereagoval…
Kralevic
28. 11. 2016, 06:31:16
Aldebaran Fórum není po uprgadu operačního systému, který proběhl v roce 2016, bohužel
funkční.
Zatím jsme nenalezli jsme dobrovolníky, kteří by se o fórum dlouhodobě starali a udržovali
ho. Hledání trvá…a trvá
Anton
27. 11. 2016, 15:53:12
Wehosting je spousta práce a odpovědnosti kterou je dnes už lepší přenechat jiným a vzácný
čas věnovat jen obsahu.
Pokud by se našel entuziasta který by zjistil možnosti - rozumné a reálné - co, kde a za kolik
tak se rád připojím ke crowdfundingu pro obnovení fóra Kulhánek nereagoval
movobojo
25. 11. 2016, 20:48:48
Tak som si tu prečítal všetko o téme zrušené fórum, a stále nevidím problém. Webhosting je
lacný - ak tu nikto nemá zvyšných 10 eur mesačne, tak ja sa obetujem a zaplatím to aj z mojej
minimálnej mzdy - za ten pocit, že som hrdina a zachránil som fórum mi to stojí. (!) Potom
tam spustím to phpBB fórum, ktoré je zadarmo, a každý týždeň môžem kontrolovať (program
to urobí za mňa), či sa používa aktuálna verzia. Pri prípadnom hacknutí sa nič nestane - heslá
užívateľov budú zahešované aj osolené a databáza bude zálohovaná hocikde na internete aj
10-krát. Řeč o „hacknutí“ byl jen úhybný manévr pana Kulhánka. Nevěřím, že by za 11 let
někdo hacknutí serveru spáchal. Tak ak moderátori majú stále chuť fórum moderovať, tak
nech dajú vedieť - bez nich to nepôjde, je to na nich...

PS 1: Môžem tam umiestniť aj fórum staré - aspoň čistý text bez vzorcov - toto
prekonvertovať bude určite bezproblémové.
PS 2: Ak je problém, že nájomca serveru bude movobojo, tak ja ten server kľudne prenechám
hocikomu inému a prístup na server sa mi znemožní...
Takže, pane Kulhánek, kdeže je ten problém ? Ano, je v lidech – v moderátorech a
v nekorektních nedemokratických Pravidlech, která dovolují, ba přikazují moderátorům vždy
vyhodit každého laika, ( a zakázat mu vstup když má námitky ), který by přinášel do debat
„své osobní názory“, což jsou téměř vždy názory nevědecké. A podle minulých moderátorů
na lidové fórum prostých laiků nevědecké názory nepatří, ….( to je 21 století v české
aldebaranské fyzikální komunitě )
Tomáš Vencl
18. 11. 2016, 14:56:00
Pokud by jste někdo náhodou narazil někde na webu na fórum, které by mohlo alespoň
částečně nahradit to Aldebaranovské, prosím o odkaz sem. Možná by se tam mohlo opět sejít
pár zajímavých přispěvatelů, třeba i z řad lidí, kteří diskutovali zde.
Bulka
5. 11. 2016, 14:22:20
Ivane Cibulko, musím Vás pochválit. Narozeniny máte dnes 5.11., a už jste stihnul za dnešek
do 14:16h ( jak se chlubíte ) tu „bibli“ od prof. Kulhánka přečíst.
ivan cibulka
4. 11. 2016, 20:12:05
Ještě něco.
Za mých let se za "bibli" fyziky, považovaly přednášky R.P.Feynmana.
Dovolím si tvrdit, že tato knížka je "biblí" pro všechny začínající teoretické fyziky u nás.
ivan cibulka
4. 11. 2016, 19:59:11
Tu knížku jsem právě dostal k narozeninám.
Je vynikající.
Především jsou tam skutečně doplněny některé matematické věci, kterépan profesor, z
pochopitelných důvodů, v přednáškách neuvádí.
Ale hlavně, je to takové celistvé a soudržné.
Doporučuji všem a za tu knížku moc děkuji.
Slavomír
27. 10. 2016, 20:21:48

Dobrý den,
zvažuji koupi knihy Vybrané partie z teoretické fyziky, ale současně jsem si stáhnul a
důkladně pročetl skripta k jednotlivým partiím a sleduji přednášky na youtube. Vyplatí se i
přesto koupě knihy? Kolik nových věcí se dozvím? :) Děkuji za odpověď.
Bonifac
26. 10. 2016, 21:16:40
A kto mal teda na starosti toto forum? Kto bol zan doteraz zodpovedny? Kulhánek nereagoval
Kralevic
25. 10. 2016, 20:29:12
Pane Bonifác, pan prof. P.Kulhánek to řekl jasně : „Hledáme nějaké řešení, ale bez nějakého
nadšence, který by správě fóra (nikoli debatám) věnoval dlouhodobě svůj čas, tak jako to
děláme u jiných částí Aldebaranu, to nepůjde.“ … „Tedy naposledy, byť jsem to vysvětloval
snad desetkrát. Nemám se z čeho poučit, nejsem za fórum zodpovědný. A není to otázka
poučení, ale lidí a finančních zdrojů. Nenašli jsme NIKOHO, opakuji NIKOHO, pro jistotu
pro ty retardovanější ještě jednou: NIKOHO, kdo by se o Fórum zdarma staral. Je to
srozumitelné??? Pokud máte čas, fórum zprovozněte, a pak ho denně udržujte, dávejte
pravidelně po mnoho let bezpečnostní záplaty“. Pane Bonifác, zda to jsou, nebo nejsou,
výhovorky, se ukáže časem. Kulhánek nereagoval
Bonifac
25. 10. 2016, 19:16:02
Vymluvy, vymluvy, vymluvy.. neda sa, neda sa, neda sa. Kto chce hlada moznosti, kto nechce
hlada vyhovorky. Ja som sa vela naucil od skusejsich prave vdaka foru. Co uz, skoncilo to,
treba sa s tym zmierit. Poznam ale dost ludi, ktori poznali aldebaran prave vdaka tomu foru.
P.S: A nie ste jednini, kto nema peniaze.. peniaze navyse ma malokto. O forum je tu pomerne
velky verejny zaujem, ktory sa mohol odzrkadlit na navstevnosti vasej stranky. Ale mate
pravdu, je to vas server, vasa stranka.. tesilo ma.
Pavel Ouběch
24. 10. 2016, 20:54:23
Jo, jo, tak to vypadá, když někdo - tedy já :-) není důsledný. Vyhledávání na domácí stránce
funguje velmi dobře, paráda.
Pavel Ouběch
24. 10. 2016, 20:48:40
Dobrý den,
moc se mi líbí obsah bulletinů. Když však hledám informace v delším časovém intervalu,
mám s tím trochu potíže. Nebylo by možné do této části serveru přidat fulltextové
vyhledávání ? Je mi jasné, že by to nebylo zadarmo, ale pokud je to možné, stálo by to za to.

Hezký den a mnoho úspěchů.
Kralevic
24. 10. 2016, 07:24:02
Rád by sem poděkoval prof. Kulhánkovi za nahrávání TM, ale nepochválil ho za jeho velký
podíl
na úpadku a následném zániku debatního fóra.
RJ
23. 10. 2016, 23:55:08
Rád by som poďakoval prof. Kulhánkovi za nahrávanie kurzu Teoretickej mechaniky.
abc123
22. 10. 2016, 00:26:28
a co tak ponuknut databazu nejakemu dobrovolnikovi na fix a maintanance? :) na svete
existuje kopec projektov ktore sa uzivia "neziskovo", clenovia sa zbieraju len na naklady na
HW, hosting a pripojenie. Toto predpokladam univerzita ponuka "zadarmo" Kulhánek
nereaguje
ivan cibulka
10. 10. 2016, 15:35:54
Ještě naposledy...
Plně chápu důvody, proč pan prof. Kulhánek na další provozování "fóra" rezignuje.
Nicméně se domnívám, že žádné FB a podobné www diskuzní kluby ho nemohou nahradit.
Aldebaran fórum bylo řadu let skutečně exkluzivní fyzikalní fórum. Díky perfektnímu (a
často i nevděčnému) dozoru moderátorů se dařilo udržet vyskou úroveň tohoto fóra a
odfiltrovat různé bláboly často arogantních blouznivců.
Diskutované oblasti se týkaly jak základní tak i pokročilejší fyziky, takže se domnívám, že
byly inspirující i pro začínající adepty fyziky.
Je mi ale jasné, že nic netrvá věčně.
Bylo to krásné a (ne)bylo toho dost...
Díky
PS.
Obdivuji přednášky pana profesora Kulhánka, především jak dokáže i složitější partie fyziky
podat studentům, kteří matematiku moc nemusejí.
Ladis
5. 10. 2016, 21:25:35
Vážení, leckteří čtenáři by jistě uvítali, kdybyste na závěr nalezli lidské zdroje alespoň pro

revizi textů na Vašich www s cílem odstranit matoucí informace typu „Na vyřešení problémů
(fóra) se pracuje“. Ha-ha-ha I já rok čekal a doufal, dokud jsem po náhodném zavítání do
„Knihy navstev“ neprozřel. Ne to, že nemáte zdroje, ale to, že nedokážete ani po roce přiznat
pravdu ohledně neschopnosti fórum provozovat, už jsem myslel, že jen já mám kritický
názor…; vsadil bych že nás jsou desítky… snižuje Vaši (jinak vysokou) kredibilitu. Podobně
by většina slušných čtenářů uvítala, kdyby se pan profesor pokusil ve veřejném prostoru
neartikulovat nezdvořilé výroky nesoucí jisté známky emoční nestability. Autora níže
uvedeného komentáře bych určitě nehledal v okruhu špičkových teoretických fyziků a
popularizátorů vědy. Ani já jsem kdysi před 11 ti lety nečekal od profesora, že se nekorektně
postaví na stranu V.Hály při jeho sprostých a zákeřných ponižujících útocích na mou osobu.
A dokonce mi to napsal, že ho v urážení mé osoby podporuje.
Každopádně Vám velice děkuji za Vaši dosavadní práci.
Petr Kulhánek
5. 10. 2016, 15:52:03
Tedy naposledy, byť jsem to vysvětloval snad desetkrát. Nemám se z čeho poučit, nejsem za
fórum zodpovědný. Ale kdo tedy ? - - I kdyby president Aldebaranu neměl nic společného
s fórem pod touto značkou, tak mohl za 11 let provozu nejméně ukázat názor že
s nekorektními a drzými moderátory nesouhlasí. Mohl ukázat aspoň názor. Jenže Kulhánek
s nimi výhradně souhlasi a jejich hrubé chování podporoval. A není to otázka poučení, ale
lidí a finančníchj zdrojů. !! ano. Moderátoři zavinili pád fóra. Nenašli jsme NIKOHO, opakuji
NIKOHO, pro jistotu pro ty retardovanější ještě jednou: NIKOHO, kdo by se o Fórum zdarma
staral. To je k údivu a k nevíře. Já jsem přesvědčen, že by se lidé našli, ale za jiných
podmínek a okolností a jiných pravidel, než jaká protlačuje Kulhánek ( který nemá „nic“
s fórem společného ) Je to srozumitelné???  Pokud máte čas, fórum zprovozněte, a pak ho
denně udržujte, dávejte pravidelně po mnoho let bezpečnostní záplaty atd. Na OSLu vychází
týdně 7 článků, k nim fórum-diskuse. A neviděl jsem ani jednou za celý rok, že by nějaký
„moderátor“ ( nebo autor článku ) zasahoval mocensky proti svobodným názorům čtenářů,
kteří často reagovali dost směšným způsobem, dost trapným způsobem a až šarlatánskýma
povídačkama. Nikdo na OSLu neomezuje svobodu názoru. Takže : Kulhánek tu jen
nekorektně mlží. Hlavně neustále nerencejte! ČAS má stovky členů a finanční zdroje, to je
něco jiného, mají na udržování fóra prostředky. A proč je nemáte vy ???? Za 11 let se mohly
už vybojovat. Ukažte doklady o tom jak jste o finance 11 let bojovali !!!! Ukažte, doložte.
Nevěřím Vám ani *****. Aldebaran má stránky na FB, proč je nepoužijete? Jsou k
diskutování jako stvořené. Nebo diskutujte na Astrofóru nebo na matfyzáckých fórech,
možností máte mnoho. Hoooorkééé pááárky…v konzervě. K tomuto tématu se nadále nebudu
vyjadřovat.
Bonifac
5. 10. 2016, 14:44:38
Ano plus i tu sa o tom pise v takomto zneni: Na vyřešení problémů se pracuje.
Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme..
Cize asi nic teda.
kolega

5. 10. 2016, 09:27:44
Proč se prof. P.Kulhánek nepoučí zde ? :
http://www.astro-forum.cz/ucp.php?mode=register ... opis :
Vážení uživatelé,
vítáme vás zpět na obnoveném Astronomickém diskuzním fóru běžícím již na novém
moderním systému phpBB!
Věříme, že budete s novou podobou a funkčností AF spokojeni, ale přesto vás žádáme o
shovívavost vůči případným problémů, které se mohou v začátcích vyskytnout. Tak toto je
postoj slušných lidí, demokratických moderátorů a moudrých provozovatelů. (!) S vaší
podporou uděláme vše, abychom je vyřešili co nejdříve a ke všeobecné spokojenosti. Zároveň
vás prosíme, abyste omluvili současnou vizuální podobu fóra - v první fázi jsme se soustředili
hlavně na technickou stránku přechodu na nový systém a otázka vzhledu přijde na řadu
později. Slušnost zde dýchá z každého slova…
Budeme velmi rádi za veškeré vaše připomínky, podněty, návrhy, ale i případnou kritiku.
Směřujte ji prosím do příslušné sekce tohoto fóra.
Tým AF
No proč by se měl president Kulhánek poučovat na nějakém phpBB systému…., dyť on nemá
nic s fórem společného…ani jeho členové Aldebaran-group.
Olchor
3. 10. 2016, 19:39:11
No dobrá, jak se říká - když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Ale přicházíte o
sledovanost a tím i o případný výnos stránky.
Petr Kulhánek
1. 10. 2016, 19:52:41
Jinde na to nejspíše mají lidi. Aha…tak přece ! ! Přece je tu ten problém s moderátory,
potažmo s nedemokratickými Pravidly provozu fóra. Jenže to mohl Kulhánek zž dávno za 11
let provozu řešit a vyřešit. Opakuji už mnohokráte, že my je lidi bohužel nemáme a hlavní
prioritu máme jinde – u kvalitních článků. Použijte prosím stránky na Facebooku, tam můžete
diskutovat do sytosti. Hovězí párky nejsou…, kupte si konzervu „šneky v těstíčku“.
Olchor
24. 09. 2016, 05:15:57
Velmi se přimlouvám za obnovení funkce fora, navštěvoval jsem ho často a bylo mi velkým
přínosem. Připadá mi, že technické problémy jsou jen výmluva. Takových for je na netu
spousta a fungují bez problémů.
Petr Kulhánek
23. 09. 2016, 22:43:05
Ano, teoretická mechanika se bude nahrávat teď od října 2016. Vyšla také celá učebnice

Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, která je rozsáhlejší než skripta.
Miroslav
21. 09. 2016, 22:57:21
Dobrý den, chci poděkovat panu Kulhánkovi za jeho přednášky na youtube. Chtěl jsem se
otázat, zda připravujete k nahrávání i kurz teoretické mechaniky, kterou rovněž máte ve
skriptech?
Martina
http://ibot.cas.cz
18. 09. 2016, 21:28:25
No to je moc hezký příspěvek (ad mentionem), myslím, že může směle konkurovat Ropákům
a možná i některým pracem Járy Cimrmana. Je báječný, že mají fyzici nejen intuici a
imaginaci oheldně kvarkových vůní a barev, ale i smysl pro humor. To ocení i knihovník!
Petr Kulhánek
13. 09. 2016, 13:56:41
Je to aprílový bulletin, není to překlep. Slovo šukalo je tam záměrně.
Tom
12. 09. 2016, 11:37:02
V článku o první částici za hranicí standardního modelu máte ve 4. větě překlep
Petr Kulhánek
30. 08. 2016, 08:25:54
Myslím, že tomu nic nebrání, FB skupinu Aldebaran už má, je možné diskutovat tam, nebo
založit něco dalšího. Párky nejsou…, kupte si sekaný párek v konzervě
cre0n
21. 08. 2016, 13:00:56
Dobry den. Nakolko je forum nefunkcne. (tie dovody su pochopitelne) Mohla by sa vytvorit
teda na FB bud skupina alebo akasi podstranka Aldebaranu, kde by sa riesili len diskusie
napriklad?
ivan cibulka
13. 08. 2016, 20:21:08
Díky za odpověď.

Je mi z toho ale smutno
Petr Kulhánek
13. 08. 2016, 19:59:42
Ivan Cibulka: Ano, je (na oba dotazy). Snad jen FJFI odolává. Zajímavé, že na nepodstatné
věci ( podstatné tu je ta absence fóra ) Kulhánek promptně reaguje, …ale na důležitější otázky
komunity nikoliv
ivan cibulka
13. 08. 2016, 18:12:13
Asi opravdu půjde diskutovat na FB, i když já to moc neumím.
Moc se omlouvám, ale mám tady přesto na pana profesorsa Kulhánka dotaz.
Naprosto obdivuji vaše přednášky z různých oblastí fyziky, a to hlavně proto, že dokážete i
problematické oblasti teoretické fyziky vysvětlit i bez matematiky.
A proto se ptám: Je dnes na těchto fakultách takový problém vyučovat třeba pokročilejší
základy matematiky (variační počet, pokročilejší lineární alebra, teorie grup, diferenciální
geometrie, základy topologie apod.)
Vždyť by se ta fyzika musela přednášet daleko lépe?!
Je skutečně dneska úroveň těch "technických" fakult tak nízká?
Já mám totiž pocit, že tyto věci se dneska přednáší už pouze na MFF.
A to je přece strašná škoda.
Petr Kulhánek
13. 08. 2016, 14:24:52

Aldebaran je na FB, tam přece diskuzím o fyzice níc nebrání. Jistě…To kdysi běžela černobílá fotografie
„masny“. Uvnitř prázdný krám, tři nudící se prodavači, 10 metrů dlouhý pult a na zdi 29 prázdných háků, na
třicátým háku visel malý bůček. A prodavač říká umazanýmu zedníkovi, co drží v ruce pětikorunu : nemáme,
kdo vám brání, aby jste si šel koupit párek v italské konzervě. https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZmOjpMj7f2vvvePx3C8T9dtE_HRwtJNK25u7B1r1nwMxoa3cKY
Pavel Ouběch
12. 08. 2016, 10:09:28
Bohužel, k předchozímu návrhu vyvěšení pravidel fóra na viditelném místě jsem dost
skeptický.
Myslím, že ani takové opatření nezajistí, aby moderátoři tyto pravidla dodržovali. Přesně a
výstižně řečeno

Abychom nemluvili jen obecně. Dějství první (dějství druhé jsem obecně okomentoval níže,
nechci se k tomu vracet). Dva moderátoři na fóru uvedli hypotézu - možná svoji, ale v
každém případě bez uvedení původu nebo zdroje - že pokud dojde k anihilaci například
elektronu s pozitronem, budou mít vzniklé od sebe letící fotony nenulovou klidovou
hmotnost. Když jsem jim následně oponoval, jejich odpovědí bylo, že mi zablokovali přístup
na fórum.
Takže kromě technických překážek pro obnovení fóra vidím ještě jednu minimálně stejně
obtížnou.
Sehnat moderátory, kteří 1. Budou na dostatečné odborné úrovni 2. Budou hrát fair play 3.
Budou mít dostatek času a chuti fórum moderovat.
Pokud se tohle podaří, smekám a budu fórum samozřejmě podporovat. !
Paul
11. 08. 2016, 12:59:11
Tak jsem nakonec i já přišel na knihu návštěv. Musím říct, že mi fórum celkem dost chybí.
Chodil jsem na něj celkem dost často.
Byl bych klidně i pro to, aby se rozběhla nová verze fóra, i bez historie toho starého.
PS: Sledoval jsem celkem dost marný boj moderátorů s některými návštěvníky fóra. Já zase
sledoval věc obráceně : dost marný boj slušných lidí, zájemců o laickou debatu s těmi
moderátory. V případě nového fóra bych pak doporučil "vyvěsit" jeho pravidla na nějakém
hodně viditelném místě, aby si mohli všichni přečíst - nejlépe na jdno kliknutí. Slušná,
demokratická, mírumilovná a korektní pravidla se nemusí ani “““vysvětlovat“““.
arqe
3. 08. 2016, 23:06:49
Posledni dobou jsem jiz do fora prakticky neprispival a vetsinou ani nestihal cist. Presto mi
forum chybi.
Byla to urcite dobra vizitka sdruzeni a prenesene i katedry a univerzity.
Kdybych nevedel, kolik by s tim bylo starosti, tak bych doporucil napsat zadost o nejaky grant
(treba neco jako FRVS) a zaplatit z nej sikovnemu studentu informatiky dlouhodobou brigadu
a pripadne i obstarat potrebne zelezo.
Ten grant nemyslim uplne vazne, ale napriklad na projekt zprovozneni a udrzeni fora bych
pres nejaky kickstarter s radosti prispel. Mozna by nas bylo vic, nevim. Kulhánek nereaguje
Ondra
1. 08. 2016, 22:25:32
Chybí mi fórum, bylo super a i když jsem v něm nebyl moc aktivní rád jsem si v něm četl.
Kéž by se toho adminování někdo ujal a vyřešilo se to.

Pavel Ouběch
30. 07. 2016, 11:18:47
Hezký den,
moc děkuji za bulletin i učební a ostatní informativní texty. Mnohé mne naučily a doufám
ještě naučí.
V několika příspěvcích tu bylo zmiňované fórum.
Nebude asi překvapením, když napíši, že po vlastních zkušenostech mi jeho absence naprosto
nechybí.
Velmi neetické chování moderátora (naposledy cílené provokace, které jsem bohužel
pochopil až později) udělalo z fóra nikoliv místo pro výměnu názorů o fyzice, ale z velké
části ring pro uplatnění neomezené a často zneužívané moci moderátorů.
Jsem přesvědčený, že to k vědě ani k poznávání fyziky nepatří. Kulhánek nereaguje
Přeji mnoho úspěchů.
ing. Ivan Cibulka
26. 07. 2016, 15:54:13
Dovolím si moc poděkovat panu profesoru Kulhánkovi za YT záznam jeho přednášek,
obzvláště za cyklus OTR.
Obdivuji to, jak dokáže tuto problematiku vysvětlit i tzv. čistým fyzikům, tj. lidem, kteří moc
maetematiku nemusejí nebo se jí neradi zabývají.
Ještě bych se rád zeptal: bude někdy obnoveno "fórum"? Kulhánek nereaguje
Petr Kulhánek
19. 07. 2016, 09:17:29
Děkujeme zas návrhy, probereme je na Valné hromadě . Od této chvíle nikdy nepřišla
informace zda Valná hromada Aldebaran-group návrhy probrala. A jak.
Michal
18. 07. 2016, 15:59:57
Jo, virtuální počítač, to mě taky napadlo. Případně i nevirtuální, když by na něm nic jiného
neběželo, než jen linux a to fórum, tak by případné hacknutí Že by měl Kulhánek strach z
„hacknutí“ ? ?  nebyla zas až taková tragédie.
Robert Suchý
18. 07. 2016, 14:16:49
V době silných strojů a virtualizace, pokud existuje originální záloha, nešlo by staré fórum
pustit tak jak je i s původním operačním systémem ve virtuálním stroji? Nemuselo by se nic
konvertovat a upravovat, jen správně nakonfigurovat virtualizaci a http server. Kulhánek
nereaguje
Tomáš Vencl

18. 07. 2016, 12:54:57
Zdravím,
také je mi líto, že fórum již nefunguje. Díky alespoň za to, co bylo.
Nešlo by tedy otevřít fórum nové, klidně i bez starých příspěvků ? Ale jak píšete, asi není
problém jen v konverzi starého fóra, ale především v následné práci na jeho udržování v
použitelném stavu.
Anton
17. 07. 2016, 12:12:10
Konvertovat napřímo je nejlepší, ale musí se udělat konvertor což je hodně práce a testování
než se vychytají chyby, samotný převod dat je pak triviální. Obvykle se takto řeší přechod
mezi různými systémy. Přechod v rámci verzí jednoho systému se dělává jako řetězec (jak se
to postupně vyvíjelo) několika konverzí což je na víc kroků, ale má to výhodu v tom že
konvertory jsou už otestované a plně funkční. Problém může ale nastat pokud je fórum závislé
na pluginech (TeX například) to je pak na dlouhé experimentování jak to ve výsledku
dopadne. Bylo by možné zveřejnit detaily ? Jaká je úloha - produkt/verze X -> produkt verze
Y, jaké pluginy atd. ? Neodpověděl ani Kulhánek ani „admin“ ani jiný člen Aldebarangroup. Proč ?
Michal
14. 07. 2016, 23:58:03
Zdravím všechny. Jen se chci zeptat - ta společnost, co fórum vyvíjí, ta nenabízí žádný
způsob, jak existující fórum převést na novější verzi beze ztráty dat ?
Petr Kulhánek
14. 07. 2016, 20:15:17
Ano, přesně. Práce pro jednoho programátora. Budete to Vy a zdarma? Opravdu není
jiného problému než „jeden zdarma programátor“ ? ? ? Plus po migraci bude třeba TRVALE
(roky) hlídat nové záplaty, pravidelně je instalovat a udržovat fórum ve stavu, aby nebylo
vstupní branou pro útoky na server. To je velmi podivná argumentace od pana Kulhánka.
Měl by veřejnosti, nám všem více říci o jakých útocích je řeč a jaké útoky byly za 11 let
fungování fóra zaznamenány. Budete to Vy? Pak je věc vyřešena a není o čem diskutovat.
Tady všichni vidí ze slov pana Kulhánka, že problém je docela jednoduchý : jeden
programátor (zadarmo, ač myslím i peníze by se našly ) a jeden-dva lidi na udržování fóra tak
aby nebylo vstupní branou pro útoky NA SERVER. …; na server, říká Kulhánek. Problém už
menší být nemůže, jak tu rázně přednáší pan Kulhánek.
Carlos
14. 07. 2016, 16:09:09
Zdravím, aldebaraní fórum mi také hrozně chybí, bylo to jediné podobně zaměřené (a celkem
žíjící) fórum v češtině, popravdě jediný důvod, proč chodit na tyhle stránky. Moc nerozumím

tomu, proč jsou potřeba dobrovolníci s desítkami hodin práce - předpokládám, že staré fórum
jelo na nějakém enginu, máte ho v databázi, nový engin zřejmě vyžaduje jiný formát dat proč na to nenapíšete nějaký konverzní program? Nejsem tedy webový vývojář, možná si to
představuji jak Hurvínek válku, ale vidím to jako práci pro jednoho programátora, než pro
spoustu dobrovolíků...
Petr Kulhánek
10. 07. 2016, 17:09:27
Fórum je uložené v databázi, tu by samozřejmě bylo třeba migrovat do nového systému, a
právě na tohle prostě dobrovolníky, kteří by s tím zdarma strávili desítky hodin práce,
nemáme. V samotných položkách databáze si bez nějakého shellu moc nepočtete. Admin se
pokouší najít nějaké řešení, ale sám na to prostě čas nemá.
Ferda
10. 07. 2016, 11:11:33
s jajinkou, alias icibulem, nelze než souhlasit.
jajinka
8. 07. 2016, 18:16:50
Podepisuji......... Moc moc prosím administrátora, aby zpřístupnil (alespoň dočasně) archiv
fóra........
A rovněž apeluji na všechny, kdož jste situací ohledně diskuzního fóra na serveru Aldebaran
zasaženi. Důvody všichni jistě chápeme, ale prosím, pojďme vymyslet způsob, jak znovu
vzkřísit tento vzácný "kyberprostor", kde se mohou potkávat a diskutovat všichni bez rozdílu
víry, barvy pleti či společenského postavení za vydatného přispění uznávaných elit v
oboru..........

jajinka
lenu
7. 07. 2016, 15:00:51
ach to je rána.každý den koukám, jestli se už fórum neobjevilo, navykla jsem si denně něco
přečíst...že jsem si aspoň neuložila všechny ty vydatné diskuse a odpovědi:-)
díky za všechen ten přínos
Petr Kulhánek
6. 07. 2016, 15:14:52
Hezký den,

Kniha návštěv by již měla fungovat jako dříve. Došlo k běžnému problému, kdy při
aktualizaci, v tomto případě php, dojde k odstranění, přidání nebo změně chování php funkcí
a je nutné projít html/php kód knihy návštěv a upravit ho. V případě klasického fóra došlo ke
stejné situaci, kdy původní fórum běželo velice dlouho na staré verzi a při přechodu na
současný systém již nebylo kompatibilní. Jen klasické fórum je mnohem větší a komplexnější.
Z tohoto důvodu bylo fórum zrušeno. Hledáme nějaké řešení, ale bez nějakého nadšence,
který by správě fóra (nikoli debatám) věnoval dlouhodobě svůj čas, tak jako to děláme u
jiných částí Aldebaranu, to nepůjde. Snad jedině založit něco na Facebooku...
Omlouvám se, že nemám lepší zprávu.
Danny
28. 06. 2016, 09:25:11
Dobry den,
kam zmizlo forum ??
Danny

