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žádost 

 

Vážený pane profesore 

>  

>     

>  

>   V grantovaném projektu Relativistická fyzika a astrofyzika 2002-04 prý jste ( jako výsledek 

projektu ) publikoval  51 článků, 35 příspěvků  a další texty při popularizaci relativistické fyziky. 

Bohužel jsem na internetu ( v češtině ) nenašel ani jeden. Proto Vás prosím ( žádám ), aby jste mi 

zaslal některé články a texty zpracované v tomto grantovaném projektu, popřípadě sdělil odkaz na 

internetové stránky, kde jsou články k získání. ... Anebo prosím o sdělení jak a za jakých okolností a 

podmínek se v této republice k těmto textum může občan - neodborník dostat. 

>  

>     

>  

>   Děkuji. 

>   ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín  405 01 

 

odpověď 

 

Vazeny pane inzenyre, 

 

velika vetsina nasich publikaci je v anglictine a na  

internetu je muzete najit na adrese 

 

 http://arxiv.org/archive/gr-qc 

 

Zde pod ruznymi jmeny pracovniku z nasi skupiny (Krtous, Podolsky, 

Bicak atd) najdete rady clanku---ovsem jedna se o odborne, ne 

popularizacni clanky. Vloni jsem napsal jeden clanek v cestine 

k "roku fyziky", resp. Einsteinovu roku a ten je na internetu 

na strankach Ceskoslovenskeho casopisu pro fyziku  

 

http://www.cscasfyz.fzu.cz/   ve druhem cisle, kde najdete i clanky 

kolegu Podolskeho, Krtouse, Horacka, Cizka  a dalsich. 

 

Prohlednout si muzete i internetovou stranku naseho ustavu 

teoreticke fyziky 

 

http://utf.mff.cuni.cz/ 

 

kde ruzni kolegove maji sve popularizacni prace.  

 

                           S pozdravem 

                                               Jiri Bicak 
 

 

 

 

 

http://arxiv.org/archive/gr-qc
http://www.cscasfyz.fzu.cz/
http://utf.mff.cuni.cz/
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Vážený pane profesore 

 

 

 

Pravděpodobně jsem mluvil velmi nesrozumitelně ( a jen česky ), takže jste  

mě nepochopil. Napsal jsem : ".Vás prosím ( žádám ), aby jste mi zaslal  

některé články a texty zpracované v tomto grantovaném projektu,." . 

 

Takže já nechci od Vás a Vašich přátel vaší skupiny žádné publikace, které  

nejsou součástí toho citovaného grantovaného projektu a tedy chci pouze ty  

články ( 51 ks + 35 příspěvků ... aspoň část z nich ), co jste údajně v  

rámci projektu vydal a zveřejnil. 

 

 

 

Děkuji za pochopení 

 

ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín  405 01, 

e-mail : j_navratil@karneval.cz 

http://www.volny.cz/j_navratil 

 

----- Original Message -----  

From: "Jiri Bicak" <bicak@mbox.troja.mff.cuni.cz> 

To: "Ing. Josef Navrátil" <j_navratil@karneval.cz> 

Cc: <Jiri.Bicak@mff.cuni.cz>; <Jiri.Horacek@mff.cuni.cz>;  

<Jiri.Langer@mff.cuni.cz>; <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz> 

Sent: Saturday, February 18, 2006 7:37 PM 

Subject: Re: Re: prosba - žádost 

 

********************************************************************************* 
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Vazeny pane inzenyre, 

 

velika vetsina nasich publikaci je v anglictine a na 

internetu je muzete najit na adrese 

 

 http://arxiv.org/archive/gr-qc 

 

Zde pod ruznymi jmeny pracovniku z nasi skupiny (Krtous, Podolsky, 

Bicak atd) najdete rady clanku---ovsem jedna se o odborne, ne 

popularizacni clanky. Vloni jsem napsal jeden clanek v cestine 

k "roku fyziky", resp. Einsteinovu roku a ten je na internetu 

na strankach Ceskoslovenskeho casopisu pro fyziku 

 

http://www.cscasfyz.fzu.cz/   ve druhem cisle, kde najdete i clanky 

kolegu Podolskeho, Krtouse, Horacka, Cizka  a dalsich. 

 

Prohlednout si muzete i internetovou stranku naseho ustavu 

teoreticke fyziky 
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http://utf.mff.cuni.cz/ 

 

kde ruzni kolegove maji sve popularizacni prace. 

 

                           S pozdravem 

                                               Jiri Bicak 

 

 

 

 On Sat, 18 

Feb 2006, [iso-8859-2] Ing. Josef Navrátil wrote: 

 

> URGENCE č. 001 

> děkuji za odpověď 

> 

> ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín  405 01, 

> e-mail : j_navratil@karneval.cz 

> http://www.volny.cz/j_navratil 

> 

>   ----- Original Message -----  

>   From: Ing. Josef Navrátil 

>   To: Jiri.Bicak@mff.cuni.cz 

>   Cc: Jiri.Horacek@mff.cuni.cz ; Jiri.Langer@mff.cuni.cz ;  

> Pavel.Krtous@mff.cuni.cz 

>   Sent: Friday, February 10, 2006 8:21 PM 

>   Subject: prosba - žádost 

> 
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>   Vážený pane profesore 

> 

> 

> 

>   V grantovaném projektu Relativistická fyzika a astrofyzika 2002-04 prý  

> jste ( jako výsledek projektu ) publikoval  51 článků, 35 příspěvků  a  

> další texty při popularizaci relativistické fyziky. Bohužel jsem na  

> internetu ( v češtině ) nenašel ani jeden. Proto Vás prosím ( žádám ), aby  

> jste mi zaslal některé články a texty zpracované v tomto grantovaném  

> projektu, popřípadě sdělil odkaz na internetové stránky, kde jsou články k  

> získání. ... Anebo prosím o sdělení jak a za jakých okolností a podmínek  

> se v této republice k těmto textum může občan - neodborník dostat. 

> 

> 

> 

>   Děkuji. 

>   ing. Josef Navrátil, Kosmonautů 154, Děčín  405 01, 

>   e-mail : j_navratil@karneval.cz 

>   http://www.volny.cz/j_navratil 
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