
V době silných strojů a virtualizace…. 
( chronologie je zespoda nahoru ) 

 

 

 

 

 
Pavel Ouběch 

30. 07. 2016, 11:18:47 

 

Hezký den,  

moc děkuji za bulletin i učební a ostatní informativní texty. Mnohé mne naučily a doufám 

ještě naučí.  

V několika příspěvcích tu bylo zmiňované fórum.  

Nebude asi překvapením, když napíši, že po vlastních zkušenostech mi jeho absence naprosto 

nechybí.  

Velmi neetické chování moderátora (naposledy cílené provokace, které jsem bohužel pochopil 

až později) udělalo z fóra nikoliv místo pro výměnu názorů o fyzice, ale z velké části ring pro 

uplatnění neomezené a často zneužívané moci moderátorů.  

Jsem přesvědčený, že to k vědě ani k poznávání fyziky nepatří.  

Přeji mnoho úspěchů.  

 
ing. Ivan Cibulka 

26. 07. 2016, 15:54:13 

 

Dovolím si moc poděkovat panu profesoru Kulhánkovi za YT záznam jeho přednášek, 

obzvláště za cyklus OTR.  

Obdivuji to, jak dokáže tuto problematiku vysvětlit i tzv. čistým fyzikům, tj. lidem, kteří moc 

maetematiku nemusejí nebo se jí neradi zabývají.  

Ještě bych se rád zeptal: bude někdy obnoveno "fórum"? Otázka bez odpovědi… 

 
Petr Kulhánek 

19. 07. 2016, 09:17:29 

 

Děkujeme zas návrhy, probereme je na Valné hromadě.  

 

No vida…máme dnes 22.září 2016 …A copak se už na té svalené hromadě probralo ?? - -  

Fórum nejede, ..takže (?) ještě se asi probírá, probírá… 

 
Michal 

18. 07. 2016, 15:59:57 

 

Jo, virtuální počítač, to mě taky napadlo. Případně i nevirtuální, když by na něm nic jiného 

neběželo, než jen linux a to fórum, tak by případné hacknutí nebyla zas až taková tragédie. A 

co na to velitel Aldebaran-grup ?? 

 



Robert Suchý 

18. 07. 2016, 14:16:49 

 

V době silných strojů a virtualizace, pokud existuje originální záloha, nešlo by staré fórum 

pustit tak jak je i s původním operačním systémem ve virtuálním stroji? Nemuselo by se nic 

konvertovat a upravovat, jen správně nakonfigurovat virtualizaci a http server. A co na to 

velitel Aldebaran-grup ?? 

 
Tomáš Vencl 

18. 07. 2016, 12:54:57 

 

Zdravím,  

také je mi líto, že fórum již nefunguje. Díky alespoň za to, co bylo.  

Nešlo by tedy otevřít fórum nové, klidně i bez starých příspěvků ? Ale jak píšete, asi není 

problém jen v konverzi starého fóra, ale především v následné práci na jeho udržování v 

použitelném stavu. A co na to velitel Aldebaran-grup ?? 

 

     vývoj nového fóra  

JN, 22.09.2016 

 

 

 

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

pod čarou poznámka 

 

Pohrdání vzděláním 
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Chtěl bych tímto (sám za sebe!) oznámit, že nebudu nadále s ničím radit 

a odpovídat uživatelům movobojo a Ciste Zvedavec, s výjimkou 
moderátorských pokynů. Dávají najevo silnou nechuť se cokoli z fyziky 
doopravdy naučit. Nejsou první ani poslední, kdo sem přišel s tímto 
přístupem: tahat z ostatních rozumy, potlachat, předvést trochu té 
hospodské filozofie, občas slovně zaútočit na někoho z vědců nebo někoho 

z fóra, kdo se jim snaží pomoci, a přitom celou dobu pohrdat skutečným 

studiem, záměrně zůstat nevzdělaný a nosit nos nahoru. Tento přístup se 
mi osobně hnusí a odmítám nadále hrát jejich hru. Stejně tak budu 
postupovat i vůči dalším, kdo sem přišli z jiného důvodu než se vzdělávat 
a pomáhat jiným. 
 

 

 

Petr Kulhánek 

http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=4754&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.aldebaran.cz/forum/index.php
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=13
http://www.aldebaran.cz/forum/viewforum.php?f=13
http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=4754&view=previous
http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic.php?t=4754&view=next


13. 09. 2016, 13:56:41 

 

Je to aprílový bulletin, není to překlep. Slovo šukalo je tam záměrně.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…a co je nového, od 22.09.2016 v tajných kruzích na Aldebaran-group ???? ke dnešku 

04.10.2016        

 

 

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.  

 
Petr Kulhánek 

1. 10. 2016, 19:52:41 

 

Jinde na to nejspíše mají lidi. Zajímavá informace ( ale také stupidní ). Lze si domyslet „proč“ 

nemá Aldebaran už lidi na provoz fóra. Ti co tu byli ho zničili. A to možná pan profesor 

přiznat nechce. Opakuji už mnohokráte, že my je bohužel nemáme  trapné, že, vážení 

čtenáři…velmi trapné a hlavní prioritu máme jinde – u kvalitních článků. Kvalitních článků je 

na inter-éteru mraky, doslova mraky. Super-kvalitní články jsou jen pro velmi vzdělanou 

komunitu, ale laická veřejnost a veřejnost průměrně poučená si přeje   d i s k u s i   a nejen 

články. ! Použijte prosím stránky na Facebooku, tam můžete diskutovat do sytosti. A ještě 

více trapné : diskusní stránky musí mít nějakou stavbu formuláře, strukturu pro šikovný 

způsob dialogů. To ovšem Facebook nemá, a to by měl, mohl pan profesor vědět. 

 
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.  

JN,  04.10.2016 

 

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

 

 

 

 

05.10.2016 – opět přibylo nových informací na Aldebaran-grup, jsou podivné a překvapivé 

( čtěte je zespoda nahoru )   

 

Ladis 



5. 10. 2016, 21:25:35 

 

Vážení, leckteří čtenáři by jistě uvítali, kdybyste na závěr nalezli lidské zdroje alespoň pro 

revizi textů na Vašich www s cílem odstranit matoucí informace typu „Na vyřešení problémů 

(fóra) se pracuje“. I já rok čekal a doufal, dokud jsem po náhodném zavítání do „Knihy 

navstev“ neprozřel. Ne to, že nemáte zdroje, ale to, že nedokážete ani po roce přiznat pravdu 

ohledně neschopnosti fórum provozovat, snižuje Vaši (jinak vysokou) kredibilitu. Podobně by 

většina slušných čtenářů uvítala, kdyby se pan profesor pokusil ve veřejném prostoru 

neartikulovat nezdvořilé výroky nesoucí jisté známky emoční nestability. Autora níže 

uvedeného komentáře bych určitě nehledal v okruhu špičkových teoretických fyziků a 

popularizátorů vědy.  

Každopádně Vám velice děkuji za Vaši dosavadní práci.  

 
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! ( česky je : neremcejte ) 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.  

Bác a je to. 

 Znova jsem si uvědomil, že patřím k těm retardovanějším, ač…ač…ač jsem dlouhou dobu, 

několik let byl ten, co bombardoval obsazení moderátorů a cítil, že tito lidé, co na fóru 

„pracují“, tam nepatří . Group-Aldebaran měl mnoho let času s tímto nedostatkem bojovat a 

vyřešit ho. Profesor dlabal na to.  

Dnes konečně Kulhánek prozradil, že valná hromada projednávala a projednávala až valem se 

svalila, …nejsou lidi. Nevěřím tomu. Lidi jsou, ale jednak zadarmo pracovat nebudou a 

jednak nebudou pracovat v „bordelu“, pardon v podniku, pro který byla vypracována 

neslýchaně hrubá nedemokratická Pravidla pro svobodnou veřejnost. Dnes už tuším, spíš 

už vím, ( po humpoláckém projevu pana profesora ), kdo je autorem těch Pravidel, nejhorších 

na světě. 

JN, 05.10.2016 v 22:40h   

 
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  

 

 čtěte nahoru 

 

http://www.astro-forum.cz/ucp.php?mode=register

