Odborné soustředění ÚTF (TMF100)
na AsÚ AV ČR v Ondřejově

1.–2. května se koná výlet ÚTF do Ondřejova na Astronomický ústav AV ČR. Je tam největší dalekohled v ČR, pěkný přednáškový sál, hřiště a les kolem. Program – turistický, odborný, sportovní i kulturní – je  vhodný pro studenty všech věků. Přespat je možno ve spacáku na zemi přímo v přednáškové místnosti (koberec), dámy a senioři mohou využít ubytování na AsÚ. Strava vlastní, v Ondřejově je obchod (přes poledne zavřený) a dvě restaurace; oběd na pátek je možno zajistit v kuchyni AsÚ, ale je třeba ho předem zamluvit – prosíme zájemce, aby se nahlásili na ÚTF.

Čtvrtek 1.5.

·	doprava tam – individuální

vlak z Prahy do Mirošovic nebo Senohrab (směr Čerčany, Benešov, Č. Budějovice), dále (asi 6-7km) pěšky doleva

vlaky jedou z Prahy hl. nádraží po hodině (*:15)
„oficiální“ je spoj v 9:15, do Ondřejova se od něj jde z Mirošovic
(po červené, u pily na „pražské“ silnici rovně nahoru lesem)

autobus z Prahy (Depo Hostivař MHD) do Ondřejova
(do zastávky U pily, tam doleva 1km do kopce po malé asfaltce; další zastávka je na náměstí)
spoje bez přestupů jedou v 7:45, 11:30 (U pily jsou v 8:49, 12:26)

kolo, pěšky (souřadnice cíle: 14°46'52" východní délky, 49°54'55" severní šířky)
po silnici nedoporučujeme; cyklisté, informujte se u dr. Žofky

·	11:30	prohlídka 2m dalekohledu (velká kupole u stelárního odd.)
·	12:00	oběd, prohlídka kolem „staré hvězdárny“
·	14:00	přednášky v posluchárně „za dvoumetrem“:
14:00	Dr. Karel Houfek (ÚTF)
Temný věk vesmíru
15:00	Matouš Ringel (ÚTF)
O kvantovém Monte Carlu
16:00	přestávka
16:15	Mgr. Jaroslav Trnka (ÚČJF)
Jak se žádá o zahraniční stipendium
·	17:00	sportovní program (míče a jiné výbavy vítány)
·	19:00	přednáška
Prof. Jiří Bičák (ÚTF)
Vzpomínky na Prof. Johna Archibalda Wheelera
19:30	příprava táboráku
·	20:00	táborák (pěvecké překvapení; dále příspěvky všeho druhu, nástroje vítány)
·	doprava zpět do Prahy ve čtvrtek – vybrané spoje:
vlaky: ze Senohrab od 16:00 po hodině přesně v celou, poslední ve 23:00
autobusy: z Ondřejova (náměstí) v 17:25; do Strančic v 18:13, do Mukařova v 19:25, 19:59

Pátek 2.5.

·	  9:30	přednášky v posluchárně „za dvoumetrem“:
  9:30	Mgr. Jiří Štěpán (AsÚ AV ČR)
Přenos polarizovaného záření ve sluneční atmosféře
10:30	doc. Pavel Krtouš (ÚTF)
Není vakuum jako vakuum – I. QT v křivých prostoročasech
·	11:30	oběd
·	13:30	přednášky v posluchárně „za dvoumetrem“:
13:30	doc. Pavel Krtouš (ÚTF)
Není vakuum jako vakuum – II. Kosmologická tvorba částic a Hawkingův efekt
14:30	Mgr. David Kofroň (ÚTF)
Newtonova teorie kovariantně
15:30	Mgr. Karel Jelínek (KFPP)
Polohy rázové vlny a magnetopauzy a jejich modely
16:15	Mgr. Kateřina Andréeová (KFPP)
Šíření meziplanetární rázové vlny a její vliv na magnetosféru Země
17:00	Mgr. Tomáš Pecháček (AsÚ AV ČR)
Krátký úvod do náhodných bodových procesů
·	18:00	pokračování dle domluvy
·	doprava zpět do Prahy v pátek – vybrané spoje:
vlaky: ze Senohrab od 16:00 po hodině přesně v celou, poslední ve 23:00
autobusy:	z Ondřejova (náměstí) v 16:30, 16:52, 17:37, do Strančic v 17:13, 18:13, 18:43, do Mukařova v 19:59

