SHROMÁŽDĚNÍ ÚTFA
Dne 28. února 2020 se uskutečnilo od 10 hodin v posluchárně F1 na shromáždění Ústavu teoretické
fyziky a astrofyziky.
Ředitel ÚTFA prof. von Unge na úvod shromáždění pogratuloval čerstvému držiteli grantu MUNI
AWARD doc. Wernerovi. Od července tohoto roku zahájí činnost jeho Skupiny astrofyziky vysokých
energií, která bude navázána na tento grant, který bude trvat po dobu pěti let. Vzhledem
k nedostatku prostoru v budově č. 6 – Fyzika, bude nová skupina alokována ve 4. NP v budově č. 8 –
Matematika.
Doc. Zejda informoval o úspěšném kurzu Univerzity třetího věku, který se uskutečnil od října do
prosince loňského roku. Šlo již o 8. ročník, který se těší velkému zájmu posluchačů.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky v loňském roce pořádal od 7. do 11. září mezinárodní konferenci
„Universe of Binaries, Binaries in the Universe“, která se uskutečnila v malebném UNESCO městě
Telč, kde má MU univerzitní centrum. Konference se zúčastnilo 88 astronomů z 20 zemí celého světa.
Dr. Musilová a dr. Krbek podali krátký přehled o úspěšnosti nových studentů prvního ročníku
v matematických předmětech. Opětovně byla diskutována kvalita přicházejících studentů a jejich
středoškolské znalosti matematiky a fyziky.
Prof. von Unge předpokládá, že i v tomto roce bude Ústav hospodařit se stejným (či mírně vyšším)
rozpočtem, jako tomu bylo v roce 2019.
Doc. Zejda vysvětlil situaci ohledně prodeje univerzitní observatoře Hvězdárně a planetáriu města
Brna s ohledem na zvyšující se množství akcí, které se na HaP pořádají a s ohledem k plánované
stavbě sluneční věže v blízkosti pozorovatelny. Pozorovatelna by i po prodeji měla být přístupná pro
naše pozorování (170 pozorovacích nocí), smlouva by měla být na dobu 5 let, po které může být
vypovězena s roční výpovědní lhůtou.
V různém předal Mgr. Pazderka informace o úspěšném 3. ročníku Studentského víkendového
semináře, který se konal první listopadový víkend na hvězdárně ve Valašském Meziříčí.
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