Píše mi, i mnoha jiným přátelům, pan RNDr.Vojtěch Ullmann…., proto, že se známe
už víc než 30 let

Mike Jarolim
----- Original Message ----From: Ullmann Vojtěch, RNDr.
To: Mike Jarolim ; Lukáš Richterek ; 'RNDr. Petr Kucharčík' ; 'Václav Hora' ; karel hel ;
petr.sohaj@nemjc.cz ; 'anna.vykopalova@seznam.cz' ; 'Ondrej Zlamal' ; 'Ing. Josef Navratil' ;
BoTichanek@seznam.cz ; 'Janout Zdeněk' ; 'Jiří Pospíšil' ; fyzika.fpf@seznam.cz ; hromcik@fzu.cz ;
'perina@fzu.cz ; rhudec@asu.cas.cz ; 'suchan@asu.cas.cz ; ''perek@ig.cas.cz ;
'pzaskodny@mail.vsfs.cz ; 'pjelinek@prf.jcu.cz ; 'pzaskodny@yahoo.com ; 'zoelzer@zsf.jcu.cz ;
'jozef.rosina@lf3.cuni.cz ; 'dusan.novotny@ujep.cz ; 'slavik@kfy.zcu.cz ;
'peter.prenajder@fns.uniba.sk ; tomas.blazek@fns.uniba.sk ; vladimir.balek@fns.uniba.sk ; Miloslav
Znojil ; 'krisnapuri@seznam.cz ; 'tillich@prfnw.upol.cz ; 'PetrKrajac' ; 'polakzdenek@gmail.com ;
'dragoun@ujf.cas.cz ; 'hynek.sekanina@fpf.slu.cz ; 'petr.habrman@fpf.slu.cz ;
martin.solc@mff.cuni.cz ; 'lucky.richterek@seznam.cz ; Viliam Malcher ; 'Jiri HAVLIK'
Sent: Thursday, February 25, 2016 7:19 PM
Subject: Radostná zpráva - první přímá detekce gravitačních vln

Srdečně zdravím,
vážení kolegové a přátelé, k nedávným zprávám o první úspěšné detekci
gravitačních vln jsem si před časem dovolil napsat stručný fyzikální komentář
(umístěný na konci kapitoly 2.7 "Gravitační vlny" monografie "Gravitace, černé díry a fyzika
prostoročasu") :

http://www.astronuklfyzika.cz/Gravitace2-7.htm#PrvniDetekceGravitVlny .
Pokud Vás z toho něco zaujme, uvítám Vaše připomínky, názory a osobní
postřehy.
Hezké předjarní dny,
Vojta Ullmann - www.AstroNuklFyzika.cz .
--------------------------------------------------------

Dtto jako foto



Bylo to nečekané, ale milé. Proběhla mi hlavou reminiscence a uvědomil jsem si, že
je to docela hodně smutné, že „akademici“ české vědy fyzikální na tohoto člověka
zapomněli. ( Už neplatí přísloví : panenko sedávej v koutě, když budeš hezká najdou
tě ). Česká společnost se mění.
Napsal jsem proto jeho přátelům své mínění 
Vážení přátelé pana doktora Vojtěcha Ullmanna
Přestože pan V.Ullmann sám na sebe prozradil, že :
„Praktikuji maximální skromnost, nemám žádné osobní ambice materiální ani kariéristické;
nevydal jsem se cestou sbírání vědeckých titulů a hodností, ani vědecké soutěživosti, ctižádosti
a konkurence. Dávám přednost nezávislému přemítání v ústraní.“
…přesto je to člověk, který v posledních 40 ti letech vykonal na poli popularizace kosmologie
a astrofyziky největší dílo, nejrozsáhlejší českou monografii a stal se nejvyhledávanějším
zdrojem srozumitelného, tj. nejsrozumitelnějšího (!) podání-předvedení této vědy. Nikdo
jiný takové dílo za 70 let poválečné doby nenapsal. Je to velikán, kterému se může rovnat jen
Jiří Grygar a Petr Kulhánek a Vladimír Wagner a…a už nikdo.

Zasloužil by si za svou celoživotní práci nejen poděkování nás laické veřejnosti. A zasloužil
by si už i nějaké jiné společenské ocenění. ( … možná příští president mu udělí 28 října také
vyznamenání…vedle těch, např. co vylovili z rybníka tonoucího, nebo vyznamenání jako
dostal František R. Čech za zásluhy o stát v oblasti umění, nebo Helena Fibingerová za
zásluhy o stát v oblasti sportu, která bydlí pár kilometrů od něho, Libuši Šafránkové za
zásluhy o stát v oblasti umění…a mnoho dalších a dalších, a dalších a dalších těch
nejvýznamnějších za těch 70 let, co všichni si to Nejvyšší státní vyznamenání zasloužili ).
Děkuji všem příznivcům pana V.Ullmanna a panu doktorovi děkuji za skvělou práci „v
ústraní“, i s přáním hodně zdraví a dalších plodných roků.
Slunce v duši.
Navrátil Josef 26.02.2016 , 10:32h

