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Petr Kulhánek 

5. 10. 2016, 15:52:03 

 

Tedy naposledy, byť jsem to vysvětloval snad desetkrát. Nemáme NIKOHO, opakuji 

NIKOHO, pro jistotu pro ty retardovanější ještě jednou: NIKOHO, kdo by se o něj staral. Je 

to srozumitelné??? Pokud máte čas, fórum zprovozněte, a pak ho denně udržujte, dávejte 

bezpečnostní záplaty atd. Hlavně neustále nerencejte! ČAS má stovky členů a finanční zdroje, 

to je něco jiného, může udržovat fórum. Aldebaran má stránky na FB, ty jsou k diskuzi jako 

stvořené a nemusíme se o ně starat, diskutujte tam nebo na Astrofóru nebo na matfyzáckých 

fórech, možností máte mnoho. 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. 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.  

Budeme velmi rádi za veškeré vaše připomínky, podněty, návrhy, ale i případnou kritiku. 

Směřujte ji prosím do příslušné sekce tohoto fóra.  

Tým AF  

 
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.  

 

http://www.aldebaran.cz/visits/index.php


Petr Kulhánek 

1. 10. 2016, 19:52:41 

 

Jinde na to nejspíše mají lidi. Opakuji už mnohokráte, že my je bohužel nemáme a hlavní 

prioritu máme jinde – u kvalitních článků. Použijte prosím stránky na Facebooku, tam můžete 

diskutovat do sytosti.  

 
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.  

  


