
Slavný Albion, vlastně Aldebaran … 

 

   

 

Klasická mechanika 

Newtonova mechanika, nerelativistická 

kinematika a dynamika, ale i setrvačníky, 

kmity, vlnění, hydrodynamika, nelinearity v 

mechanice a newtonovská gravitace. 

Moderátor Moderátoři 

337 4997 
út, 8. říjen 2013, 20:45 

standamy  

 

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 

534 9859 
čt, 17. říjen 2013, 19:53 

anton  

 

Termodynamika a statistická fyzika 

Vnitřní energie, teplo, volná energie, práce, 

entropie, entalpie, tepelné stroje, atd. 

Moderátor Moderátoři 

103 2165 
ne, 15. září 2013, 15:39 

Jacek  

 

Teorie relativity 

Speciální teorie relativity, obecná teorie 

relativity. 

Moderátor Moderátoři 

220 6637 
pá, 4. říjen 2013, 8:19 

Paul  

 

Kvantová teorie 

Kvanta, dualismus částic, nekomutativní svět, 

kvantová teorie pole. 

Moderátor Moderátoři 

347 5635 
pá, 9. srpen 2013, 11:59 

Vojta Hála  

 

Astronomie, astrofyzika a kosmologie 

Sluneční soustava, hvězdy, Galaxie, Vesmír a 

jejich vývoj. 

Moderátor Moderátoři 

330 4879 
ne, 13. říjen 2013, 7:45 

Vojta Hála  

 

Plazma 

Plazma v přírodě a laboratoři, vlny v 

plazmatu, pinče, Tokamak, 

magnetohydrodynamika, modelování 

plazmatu. Ptejte se, jsme v této oblasti experti. 

Moderátor Moderátoři 

45 580 
pá, 11. říjen 2013, 17:33 

maroš  

 

Jiné 

Strunová teorie, M-teorie, teorie všeho (není a 

asi hned tak nebude) a ostatní části fyziky, 

které se nikam nevejdou. 

Moderátor Moderátoři 

300 5283 
so, 19. říjen 2013, 18:52 

Olchor  

 

Historie fyziky, fyzičky a fyzikové 

Pro milovníky starých věcí. 

Moderátor Moderátoři 
30 218 

po, 22. duben 2013, 22:00 

geist  
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Matematika ve fyzice 
Vztah matematiky a fyziky, matematické 

problémy aplikovatelné ve fyzice a fyzikální 

postupy řešení matematických problémů. 

Moderátor Moderátoři 

103 1635 
st, 4. září 2013, 13:54 

Jirka  

 

Školní příklady 

Vyřešíme za Vás 

Moderátor Moderátoři 
73 770 

po, 7. říjen 2013, 11:30 

Tono  

Bulletiny, knihy a média   

 

Dotazy k jednotlivým bulletinům 

Nebylo vám něco jasné při čtení bulletinu? 

Chcete něco doplnit či opravit? 

Moderátor Moderátoři 

60 537 
pá, 30. srpen 2013, 8:53 

Vojta Hála  

 

Bleskovky 

Krátké zprávy o dění v astronomii, fyzice, 

astrofyzice a příbuzných vědách 

Moderátor Moderátoři 

254 769 
pá, 11. říjen 2013, 12:14 

Vojta Hála  

 

Knihy o fyzice 

Krátké recenze knih o fyzice a debaty o nich. 

Moderátor Moderátoři 
45 149 

pá, 20. září 2013, 9:49 

Paul  

 

Fyzika v médiích 

Zaujalo Vás v médiích něco, co se týká 

fyziky? 

Moderátor Moderátoři 

100 614 
st, 18. září 2013, 11:26 

Vojta Hála  

Připomínky k chodu Aldebaranu   

 

Činnost sdružení a provoz serveru 

Přání, stížnosti a otázky na skupinu Aldebaran 

Group for Astrophysics. 

Moderátor Moderátoři 

24 105 
po, 7. říjen 2013, 21:08 

Martinuss  

 

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 
31 114 

st, 17. duben 2013, 13:24 

tyristor  

Lidoví myslitelé, živlové a pavědy   

 

Černá díra 

Cenzura - sem padají nekvalitní příspěvky 

Moderátor Moderátoři 
6 39 

pá, 4. říjen 2013, 20:52 

Vojta Hála  

 

…je nyní 23.10.2013 ve 12:23h 
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Za poslední týden ze všech klubů dohromady jen 3-4 příspěvky…příspěvky nepodstatné, jen 

takové „husí plknutí na dvorku“…, jinak ticho … jako po zániku civilizace. Celý Aldebaran 

je mrtvý,…zanikl…pod vládou mamrda V.Hály…podporován prof. Kulhánkem v jeho ničení 

myšlení mladých lidí. 

 

JN, 23.10.2013 ve 12:25h 

 

A od dubna 2016 je fórum úplně mrtvé…., nevzpamatovalo se ani dodnes, tj. do poloviny 

září. Kulhánek slíbil, že řešit se bude na valné hromadě. Zřejmě se nadromadila valně a 

nevyřešila nic. 

JN, 23.09.2016 


