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Každého přemýšlivého člověka který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně 

napadají otázky : Je vesmír konečný nebo nekonečný ? Jak by vypadal život v konečném 

vesmíru ? Kde má vesmír hranice ? Co je za vesmírem ? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed 

expanze ? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět. 

 

Přednáška prof. RNDr. Petra Kulhánka CSc. 

 

 

 

Každého přemýšlivého člověka ( … )  nutně napadají otázky … ale běda mu když pomocí 

svého svobodného přemýšlení ho napadnou i jeho osobní názory,…pak za ně dostane od 

despotů jako je Kulhánek nekorektní plivanec mezi oči :  

 
Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. se rozhodl (u)soudit osobním citem co je vědecké a co 
nikoliv ; napsal mi 13.03.2005 dopis a z něho  vysunu podstatné  : 
 
= sdružení Aldebaran Group for Astrophysics je občanským sdružením, které má za základní 
cíl propagaci a šíření vědy,...  
= Vaše činnost není ani vědecká, ani nijak nesouvisí s fyzikou či astronomií. 
= Tomáš Hála byl mnou jmenován jako správce diskuzního fóra sdružení Aldebaran Group 
for Astrophysics. Je plně v jeho pravomoci vykázat z fóra osoby, které šíří 
nevědecké názory a vědomě či nevědomě deformují názory spoluobčanů.   ( což učinil Hála 
za můj B příspěvek a podobné do fóra a Kulhánek schválil ) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Rád bych se jednou dožil chvíle, kdy bude neomylný lidově-myslitelský názor Kulhánkův 

(viz níže **)  vyvrácen a smazán jako poblouzněný…, jako škodlivý, jako nevědecký, kterým 

ON, profesor, vědomě (spíš než nevědomě) deformuje názory spoluobčanů , citace je z 

Horror vacui podruhé aneb honba za éterem  (**) : 

Časoprostor navíc existuje jen v přítomnosti těles, která ho sama vytvářejí . Bez nich pojem 

času a prostoru nemá smysl. Prázdnoty se už nemusíme bát, prostor bez těles neexistuje.  
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