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krátce
Mladí
Ml
dí redaktoři
d kt ři píší
íší pro H
Hradec
d
Mladé talenty se rozhodla oslovit redakční
rada městského zpravodaje v Hradci nad Moravicí. Soutěž, která bude probíhat po celý letošní
tošní rok, dá šanci žákům 2. stupně základních škol zveřejnitt své příspěvky
v Hradeckých novinách. Uspějí jen ti nejlepší.
ší.
Zkusit si práci redaktora mohou žáci v šestii kolech,
což odpovídá počtu vydání Hradeckých novin.
vin. Do
každého čísla bude vybrána jen ta nejzdařilejší
ší práce. Dbát je nutno na kompozici i stylistickou formu
ormu
článku, výběr těch správných slov i originalitu
itu a
především obsah. Témata jsou otevřená, stejně tak
literární žánr, musí se však týkat Hradce. „Aktuktuální nebo historické události, místní zajímavososti, tipy na výlety, osobnosti, kultura, sport,“ píše
še
se v propagačním letáku městského úřadu. Kdo
do
raději vymýšlí příběhy, má možnost zaslat třebaa
i povídku. Žádný text by ale délkou neměl pře-sáhnout půl strany velikosti A4. Příspěvky mo-hou žáci zasílat na email zpravodaj@muhra-dec.cz, nebo na adresu Městského úřadu v
Hradci a je potřeba uvést své jméno, adresu,,
školu i ročník. Nejúspěšnější autoři budou odměněni nejen publikováním svého textu v hradeckém dvouměsíčníku, ale také cenou. Ani ti,,
kteří vybráni nebudou, nepřijdou zkrátka. Čty-ři šťastlivci totiž budou na konci roku zařazeni
ni
do losování o další krásné ceny. Poslední možžnost zasílat příspěvky do lednového vydání byla
yla
toto úterý, další šanci mají mladí redaktoři do
15. března.
(pav)
av)

HRADEC

O

č
čekával
jsem zakřiknutého vědce, s nímž se budu domlouvat lámanou angličtinou.
Místo toho jsem v Armanovi Tursunovi objevil usměvavého sedmadvacetiletého mlaM
díka, komunikujícího bez problémů v češtině, a to na velice kvalitní úrovni. Přestože podle běžných
bě
měřítek je tento hudebně nadaný astrofyzik všestranný génius, se skromností so
sobě vlastní to popírá. Pojďme si spolu s ním otevřít okno nejen do jeho duše, ale také
do enormně zajímavé oblasti výzkumu, který v Opavě provádí – vesmíru. Zjistíme například,
př
jak je to s cestováním časem, nebo že i vědci věří v mimozemský život.

VÍTKOV

Bylo vyhlášeno výběrové řízení
na ředitele dopravního podniku
Až do 10. února se mohou hlásit zájemci o
uvolněný post ředitele Městského dopravního podniku v Opavě.
Jak jsme již informovali dříve, na funkci ředitele rezignoval Jaromír Walaski. Jako oficiální důvod uvedl pracovní vysílení a vyhoření. Kdo se bude chtít přihlásit do výběrového
řízení, může svoji přihlášku poslat elektronicky na e-mail vyberoverizeni@mdpo.cz a do předmětu napsat: Výběrové řízení – pozice ředitel / ředitelka Městského dopravního podniku Opava, a.s. Předpokládaný termín nástupu by poté byl už
1. března. Předem daný favorit zatím není a mohou se hlásit
lidé z podniku i kdokoli zvenčí.
(dat)

OPAVA

Ohnivý karneval v brazilském stylu
LatinskoamericOPAVA kými rytmy ožil
minulou sobotu kulturní dům
Na Rybníčku. Uskutečnil se
zde již tradiční společenský
ples s titulem Karneval v Riu,
který přivítal profesionální kubánské tanečníky. Maria
Isabel a Ricky Hans uvedli návštěvníky do varu a předvedli
pořádně žhavou show.
Tropický karneval každým
rokem pořádá Taneční škola Holos Opava a také letos
byl zajištěn bohatý program.
O zájemce, kteří se chtěli naučit latinskoamerické tance,
se postarali kubánští profi tanečníci, kteří je naučili základní choreografie a poté sami vystoupili na parketu. Součástí
programu bylo rovněž vystou- Tanečníci Ricky Haus a
pení žáků ZŠ Ilji Hurníka či bo- Maria Isabel nažhavili
hatá tombola.
(tep) publikum. Foto: Facebook
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Cestování do budoucnosti je reálné, říká mladý vědec z Uzbekistánu
Arman Tursunov, který dělá výzkum na SSlez
lezské
ské univerzitě v Opavě

Ulice Vítkova svítí úsporněji
ěji
Téměř tři sta nových lamp veřejeřejkově.
kově
ného osvětlení již svítí ve Vítkově.
i vešš
Město tak pokračuje ve svém plánu vyměnit
kerá svítidla na svém území, což by mělo vést k úspoře energie.
Hotovy jsou již dvě etapy projektu. Při té první v roce 2017
bylo úspornější osvětlení instalováno v místních částech Vítkova. Druhá část výměny za 3,4 milionu korun pak byla dokončena již v listopadu loňského roku, a to přímo v ulicích města. Na
obě etapy město získalo dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie EFEKT, která v loňském roce činila 1,3 milionu korun, zbývající peníze město zaplatilo z vlastního rozpočtu.
Co se tedy změnilo? Na 288 již stojících sloupů veřejného osvětlení byla instalována nová LED svítidla a vyrostlo také osm nových lamp. Vedení města předpokládá, že by po rekonstrukci
mělo dojít k úspoře energie až o 53 procent. I proto se pokouší
realizovat také třetí etapu výměny osvětlení. „I pro letošní rok
se město snaží získat dotaci na realizaci poslední etapy, ve které bychom chtěli vyměnit zbylá svítidla. V říjnu byla podána žádost o dotaci na ministerstvo průmyslu a obchodu do programu
EFEKT pro rok 2019,“ informuje Michaela Kaspříková z odboru služeb města Vítkova. „Snad budeme i potřetí úspěšní,“ dodává.
(pav)
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 Jak jste se vůbec dostal
z rodného Taškentu až do
Opavy?
V roce 2012, kdy jsem studoval
magisterské studium na Národní
univerzitě v Uzbekistánu, můj vedoucí profesor Ahmedov navrhl
zajímavý projekt pro studium relativistických strunných smyček
kolem černých děr. Nejlepšími
experty v této oblasti byli tehdy
profesor Zdeněk Stuchlik a doktor Martin Kološ. Nejdříve jsme
si dopisovali. Po nějaké době pan
Stuchlík profesoru Ahmedovovi a
mně navrhl navštěvu Opavy, abychom spolu probrali problematiku strunných smyček. Takovým
způsobem se uskutečnilo moje
první setkání s tímto nádherným
městem. Město a vědecká atmosféra v ústavu fyziky se mi tehdy
moc zalíbily. Po návratu domů do
Uzbekistánu jsem dostával dopisy od profesora Stuchlíka a doktora Kološe o možnosti doktorského studia v Opavě. Vzhledem
k tomu, že se mi všechno tady
velice líbilo, rozhodl jsem se, že
zkusím odeslat žádost a podařilo se to!
 Muselo to být složité.
Nová země, nový jazyk…
Zvláštní kulturní šok jsem neměl. Je to možná tím, že jsem
již v Evropě byl, nebo proto, že
jsem potomkem kočovného lidu.
(smích)
 Vaše čeština je skvělá,
mimochodem.
Učení jazyka země, ve které žiji,
je pro mne zásadní věc. Čeština
je však velmi složitá a stále mám
problémy s písmenem ř. (smích)
V prvních letech jsem žil na koleji a komunikace se studenty mi
velice pomohla naučit se novému
jazyku. Jsem také vděčný českým
kurzům u paní Kateřiny Scheeové, po nichž jsem prostě začal
mluvit. Teď se snažím Karla Čapka, kterého jsem dříve znal jen z
překladu, přečíst v originále.
 Zabýváte se gravitačními vlnami a černými dírami. Můžete laicky přiblížit
čtenářům, co přesně děláte?
Hlavním zaměřením mé práce
je studium vysokoenergetických
procesů a elektromagnetických
polí v blízkosti černých děr. Například nedávno se nám podařilo
ukázat, že kosmické záření s nej-
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která se urychluje na Zemi,
například
napříkla na známém velk
velkém hadronovém ur
urychlovači v
CERNu. To znamená,
že nehledě na to,
t že černé
díry,
dí y, jak už vychází
vych z názvu,
jsou nejtemnějšími
nejtemnější objekty
vesmíru, jsou také nejjasnějšími
objekty, které vyzařují částice nejvyšší energie.
Cestování v čase
a mimozemský život
 Ve vědecko-fantastických filmech se někdy
ukazuje, jak se černou dírou někdo dostal jinam v
čase. Bylo by cestování časem teoreticky možné?
V dnešní době si můžeme být
jisti pouze cestováním do budoucnosti, ale ne minulosti. Například,
pokud se budete pohybovat rychlostí blízkou rychlosti světla, hodinky na vaší ruce se zpomalí relativně ve vztahu k hodinkám na
Zemi. Přesně stejný efekt získáte,
pokud se dostanete blízko k černé díře. Čím silnější je gravitace, tím silnější je časové zpoždění. Pro vás čas poplyne stejně jako
vždy, ale když porovnáte vaše hodinky s hodinami na Zemi, uvidíte, že čas na Zemi se posunul dál.
Cestování do budoucnosti je tedy
docela reálné a bylo mnohokráte potvrzeno experimentálně. Co
se týče cestování do minulosti, zatím existují pouze hypotézy, které
ještě nebyly experimentálně ověřeny. Takže nyní otázka časového
cestování je mnohem více filozofická než vědecká… Existuje však
jeden jednoduchý způsob, jak se
podívat do minulosti – podívat se
na hvězdnou oblohu! Vzhledem
k tomu, že světlo z hvězd se k nám
blíží s konečnou rychlostí, to, co
vidíme, je minulost hvězd. A čím
dál od nás je kosmický objekt, tím
dál do minulosti se díváme.
 A kdybyste se mohl vypravit zpět v čase, do jaké
doby a kam byste se podíval?
Raději bych se podíval do budoucnosti. Jsem velice zvědavý,
jak bude vypadat naše planeta,
věda a technologie za tři sta až pět
set let. Chci být optimistický a věřit, že rozumné dvounohé bytosti
budou na Zemi stále žít.
 Někdy převládá názor,
že věda zabíjí víru. Vy jste
věřící?
Co se týče mě, tak nepraktikuji žádné náboženství a jsem dost
daleko od toho. Ale to vůbec není
spojeno s tím, že pracuji ve vědě.
Znám několik velmi talentovaných vědců, kteří jsou věřící. Ně-

kteří z nich říkají, že věda pouze
posiluje jejich víru.
 Když už jsme u té víry…
Věříte v mimozemský život?
Již v šedesátých letech americký astronom Frank Drake navrhl rovnici, podle které lze odhadnout počet civilizací v naší
galaxii. Sám Drake odhadl, že v
naší galaxii žije přibližně deset
mimozemských rozumných civilizací. Avšak italský fyzik Enrico Fermi zformuloval paradox,
později pojmenovaný po něm, že
pokud existují rozumné mimozemské civilizace, tak proč jsme
dosud neviděli jejich stopy? Koneckonců, při miliardách let vývoje by mimozemské civilizace měly dát o sobě vědět. V této
otázce se přikláním k Drakeovi. Z astronomických pozorování víme, že pouze v naší galaxii
Mléčné dráze je více než sto miliard hvězd podobných našemu
Slunci. Celkem je ve vesmíru více
než sto miliard galaxií. Takže počet hvězd ve vesmíru je větší než
číslo jedna s osmnácti nulami.

Exotická země
Uzbekistán
 Pojďme se teď trochu
podívat na vás osobně.
Jaké bylo vaše dětství v
Uzbekistánu a jak jste se
vůbec dostal ke studiu fyziky?
Narodil jsem se v rodině fyzika
a doktorky a podle staré uzbecké
tradice jsem se mohl stát buď fyzikem anebo doktorem. Ve skutečnosti mě velice ovlivnil můj
otec, který mě od dětství bral s sebou na své přednášky a povzbuzoval můj zájem o vědu. Jako dítě,
kromě studia s mým otcem a školy, jsem rád hrál na klavír. Chodil jsem do hudební školy a v roce
2009 jsem absolvoval Státní konzervatoř v Taškentu, obor klavír.

Kulturní šok jsem neměl.
Je to možná tím, že jsem
potomkem kočovného lidu.

V blízkosti černé díry se podle výzkumů zpomaluje čas.
Toto číslo je tak velké, že si to neumíme představit. Každá z těchto hvězd je obklopena planetami,
z nichž některé jsou obyvatelné a
mohou se zde rozvíjet i rozumné
civilizace. Samozřejmě se můžeme ptát, proč jsme je tedy neviděli. Myslím, že hlavními důvody
jsou neuvěřitelně velké vesmírné
vzdálenosti pro přenos informací a příliš krátká životnost civilizací. Například lidstvo posílá rádiové signály do vesmíru během
posledních sto čtyřiceti let, to jest
od vynálezu rádia. Takže signály ze Země by nyní mohly dosáhnout vzdálenosti jen sto čtyřiceti
světelných let. A průměr naší galaxie je sto tisíc světelných let. Do
další nejbližší galaxie Andromeda signál poputuje dva a půl milionů let. Pro civilizaci na Zemi je
to příliš dlouho. Navíc, jak ukazuje historie, lidstvo má tendenci ke sebezničení. Pokud se mimozemské civilizace chovají jako
obyvatelé Země, pak se může
stát, že prostě nemají čas dostat
naše signály, nebo my jejich. Pro
mne je zřejmé, že mimozemský
rozumný život někde ve vesmíru
existuje a takových míst by mělo
být dost. Bylo by smutné, kdybychom tu byli sami, ne?

můžete například zaklepat na jakékoliv dveře a nejprve budete
vyzváni k čaji a pohoštěni místním chlebem, a teprve poté se vás
budou ptát na účel vaší návštěvy.
Místní delikatesou je jídlo z koňského masa.
 V Uzbekistánu je dominantní islám. Ten nemá
poslední roky v Evropě
nejlepší jméno kvůli extrémistům.
Uzbekistán je sekulární stát. Turista si ani nevšimne, jaké náboženství dominuje v jednotlivých
regionech. Lidé nosí moderní oblečení, ženy nikdy nenosí burku
a mají stejná práva jako muži. A
podrobnosti z koránu většina lidí
prostě nezná. Postoj vůči jiným
náboženstvím je velmi tolerantní.
Jsou zde mešity, katolické a orto-

Ale v určitém okamžiku jsem se
rozhodl, že se budu zabývat tím,
co dělám nejlépe. Takže mezi hudební akademií a fakultou fyziky
jsem si zvolil fyziku. Přesto je ve
mně ještě trocha lítosti z neuskutečnění kariéry hudebníka.
 Uzbekistán je nejspíš
pro spoustu obyvatel České republiky poměrně neznámou zemí. Jaké jsou
její zvláštnosti?
Zajímavostí polohy Uzbekistánu je, že nemá moře, stejně jako
všechny sousední stáy. Na světě
existují pouze dvě takové země,
druhé je Lichtenštejnsko. Navzdory tomu, že Uzbekistán je
mladá země (nezávislost získala
v roce 1991), má velmi dlouhou
historii. Některá města mají více
než 2 500 let. Taková jsou například Samarkand, Buchara nebo
Chiva, která mají jedinečnou architekturu. Vedla tudy Velká hedvábná stezka a tak toto území bylo
vždy místem vzájemného působení různých kultur, východních
i západních. Uzbekistán je také
mnohonárodnostní země, ve které žije více než sto třicet národností. Pravděpodobně hlavním
rysem uzbeckého národa je pohostinnost. Zvláště ve vesnicích

doxní církve, synagogy i buddhistické chrámy. Myslím si, že takový
volný postoj je spojen nejen s komunistickou minulostí země, ale
i historickým vývojem celé Střední Asie. Během mnoha staletí, dokonce až do toho minulého, byl
středoasijský region převážně kočovný. Pro kočovné kmeny bylo
to těžké dodržovat přísná pravidla islámu. U nás si můžete i volně koupit alkohol. A mimochodem, české pivo je v Uzbekistánu
velmi oblíbené.
 Přesto má Uzbekistán
kontroverzní pověst. Po
osamostatnění v devadesátých letech se vlády ujal
Islam Karimov, Západem
vnímaný jako diktátor. Docházelo zde také k bojům s
radikálními muslimy i teroristickým útokům. Jak jste
všechny tyto věci i jako dítě
a mladý člověk vnímal?
Velice dobře si pamatuji devadesátá léta. Narodil jsem se těsně
před rozpadem Sovětského svazu v roce 1991 a vyrostl jsem již
v nezávislém Uzbekistánu. První
desetiletí po rozpadu SSSR to nebylo snadné. Nastala vážná krize,
především v hlavách lidí. Mnoho
lidí emigrovalo ze země, zejména
ti vzdělanější. Moji rodiče se rozhodli zůstat v Uzbekistánu, protože jejich kořeny a příbuzní byli
tam. Železná opona padla, přišla
demokracie, ale spolu s ní přicházely radikální myšlenky, pokusy o
zneužití věřících. V Taškentu bylo
skutečně několik teroristických
útoků. Myslím si, že v tomto okamžiku bylo nutné učinit odhodlané rozhodnutí, aby se zabránilo
radikálům uchopit moc. V tom vidím hlavní roli prvního prezidenta Islama Karimova, kterému se
podařilo porazit radikální islámské hnutí, zachovat sekulární charakter státu. Během posledních
patnácti let nebyly v Uzbekistánu
spáchány žádné teroristické útoky, ani nevypukl jediný etnický
nebo náboženský konflikt. V Taš-

Unikátní observatoř na střeše Slezské univerzity byla otevřena v roce 2015.
kentu je bezpečně, stejně jako například v Opavě, přestože je největším městem ve Střední Asii, ve
kterém žije více než tři miliony
lidí různých národností. Máme
zdarma zdravotnictví a školství.
Samozřejmě, stále existuje hodně
problémů, ale Uzbekistán je mladá země a vybudování plnohodnotné občanské společnosti si vyžaduje čas a změnu generací.
Opava je ideální
místo pro vědce
 Někde jsem četl, že jste
o Opavě prohlásil, že je
ideálním městem pro vědce, protože je malá a všichni se tu navzájem znají.
Stále to tak vidíte?
Absolutně. Jen upřesním, že
jsem samozřejmě myslel teoretickou fyziku. Teoretici mohou v zásadě pracovat odkudkoliv na světě a komunikovat s kolegy přes
internet. Opava je klidné a krásné
město s hodnými lidmi, jeho malost je jeho plus. V Taškentu jsem
trávil dvě až tři hodiny denně cestováním. Zde je vše blízko: univerzita, obchody, divadlo, stejně
jako několik letišť v okolí: v Ostravě, Katovicích, a tak dále.
 Jak hodnotíte náturu
Čechů a zvlášť Slezanů?
Češi jsou dobří kamarádi. Zdá
se mi, že místní slezská zvláštnost
českého jazyka spočívá v tom, že
lidé mluví velmi rychle a zkracují dlouhé samohlásky. Ale už jsem
si na to zvykl. (smích)

 Co děláte, když zrovna nepracujete? Zajdete si třeba s kamarády na
pivo?
Jasně! Mám velmi rád české
pivo. Před pár lety jsme s mým
kolegou Jarkem Vrbou organizovali týdenní večerní vědecké semináře pro mladé vědce a studenty, po nichž se stalo tradicí jít
na pivo, kde pokračujeme ve vědeckých diskusích, ale již v neformální podobě. Mimo to za dobrého počasí rád cestuju po okolí.
A pokud je počasí deštivé, pak
hraju doma na kytaru.
 Slezská univerzita díky
vám získala a získává
značnou prestiž v zahraničí. Jde přitom o jednu
z nejmladších vysokých
škol v České republice.
Jaký máte názor na její
úroveň?
Děkuji, ale v Opavě je spousta
mých kolegů, kteří jsou mnohem
talentovanější než já. Pokud jde
o úroveň Slezské univerzity, tak
mohu poukázat na nedávné výzkumy vývoje vědy v celém světě,
které byly publikovány v nejprestižnějším časopise Nature. Česká
republika se stala jednou ze šesti zemí s nejrychleji se rozvíjející vědou, dalších pět zemí jsou
Čína, Rakousko, Norsko, Brazílie
a Írán. V každé zemi byly zjištěny
tři vědecké instituce, které nejvíce
přispěly k růstu vědy ve své zemi.
Jednou z tří institucí v Česku byla
Slezská univerzita v Opavě, kte-

rá například předehnala Karlovu
univerzitu v Praze. Dalšími dvěma institucemi jsou Akademie
věd České republiky a Masarykova univerzita. To je velký úspěch
Slezské univerzity. Jak je vidět,
nehledě na to, že SLU je mladá
univerzita, má vynikající výsledky jak v České republice, tak i v
zahraničí.
 Zůstal jste tady i po dokončení doktorátu – proč
jste se tak rozhodl? Přednášel jste i na Oxfordu
a jiných věhlasných univerzitách, určitě jste měl
možnost zakotvit i tam.
Mimo to, co jsem již říkal, že
Opava je ideálním městem pro

Navíc moje přítelkyně studuje v
Ostravě, a proto bych odsud nechtěl odjíždět na dlouhou dobu.
(smích)
 Jezdíte občas do Uzbekistánu za rodinou, nebo
spíše ona jezdí sem za
vámi? A líbilo se jim tady?
Létám do Taškentu k mé rodině dvakrát až třikrát ročně, ale
často mluvíme také přes Skype.
Moje mamka přijela párkrát do
Opavy a moc se jí tady líbilo.
 Vraťme se ještě na chvíli k vědě. Kam podle vás
lidstvo může dosáhnout?
Pochopíme vůbec někdy
vesmír? A budeme osídlovat vzdálené planety?

Ve vesmíru je mnoho obyvatelných
planet. Mimozemský rozumný
život někde určitě existuje.
teoretika, je pro každého vědce velmi důležitý jeho profesní
růst, a proto si myslím, že různé konference v zahraničí pomáhají osobnímu rozvoji. V Opavě vidím velký potenciál a cítím,
že po ukončení doktorského studia se můj profesní růst nezastavuje. Stále máme mnoho zajímavých nevyřešených problémů,
které jsme naznačili s profesorem Zdeňkem Stuchlíkem, doktorem Martinem Kološem a
dalšími kolegy z ústavu fyziky.

Dívám se do budoucnosti s velkým optimismem. Věda je nyní
populární jako nikdy a přitahuje mnoho mladých talentovaných
lidí. Jedním z nejdůležitějších nevyřešených problémů moderní
fundamentální fyziky je vytvoření teorie kvantové gravitace, která by z kvantového hlediska mohla popsat objekty, jako jsou černé
díry. To znamená kombinovat
kvantovou fyziku s teorií gravitace. To by nám umožnilo vysvětlit
singularity, které vznikají v klasické teorii gravitace, popsat první
momenty po velkém třesku, což

by přiblížilo pochopení našeho
původu. Samozřejmě by to také
podpořilo rychlejší růst technologií. Nyní vědci dělají hodně
práce tímto směrem a v příštích
desetiletích lze očekávat velký pokrok. Předpokládám, že osídlovat
vzdálené planety je cesta, ke které
lidstvo dospěje, až bude mít technické možnosti, a to, i kdyby to
nebylo nutné.
 Jednu věc jsem nikdy
nepochopil. Všechno mělo
vzniknout velkým třeskem
a vesmír se začal rozpínat.
No jo… ale z čeho ten velký třesk vznikl, když nic
neexistovalo? A kde, když
nic nebylo? Dá se to nějak jednoduše vysvětlit i
naprostému laikovi, jako
jsem já?
Naše představy o těchto událostech jsou vždy spojeny se souřadnicemi a časem. Proto je empiricky nemožné pochopit, z čeho
ten velký třesk vznikl, když neexistovaly koncepce času a souřadnic. Ale skutečnost, že neznáme odpověď na tuto otázku, ještě
neznamená, že před velkým třeskem nebylo nic. Hovoří se pouze
o limitu použitelnosti moderních
teorií. Kromě toho není možné
adekvátně popsat první chvíle po
velkém třesku, nazvané Planckovou érou. Existuje mnoho vysvětlení, jako jsou teorie cyklického
vesmíru, ve kterém se vesmír periodicky rozšiřuje a kolabuje, různé modely teorie strun a mnohorozměrné vesmíry. Ale žádná z
těchto teorií dosud nebyla potvrzena. Můžeme jen říct, že pokud
velký třesk byl, pak to bylo všude, v každém bodě vesmíru. Neexistuje žádné centrum velkého
třesku, protože v tomto okamžiku byly všechny body sloučeny
do jednoho.
 Podíváte se vůbec ještě
někdy na hvězdy jen tak
pro jejich krásu?
Nehledě na to, že jsem teoretický fyzik, samozřejmě velmi
rád pozoruji hvězdy. Bohužel se
to ale nestává často. Důvodem je
nejen nedostatek času, ale i astronomické podnebí v Opavě, kde
není bohužel hodně jasných nocí.
Jen asi sto nocí za rok, bez ohledu
na světelné znečištění ve městě.
Například v Uzbekistánu je tento ukazatel více než tři sta dvacet.
Ale v roce 2015 Slezská univerzita otevřela svou vlastní observatoř, kterou se snažím navštívit
vždy, když mají otevírací hodiny
a je jasné počasí. Tomáš Pustka

Arman Tursunov, Ph.D.
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Arman Tursunov na konci loňského roku převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

arodil se 22. února roku 1991
ve městě Yangiyul ležícím v
regionu hlavního města Uzbekistánu Taškentu. V Taškentu nejprve absolvoval hudební konzervatoř
a následně si udělal magisterský titul z fyziky na Národní univerzitě
v Uzbekistánu. V roce 2012 poprvé
navštívil Opavu a i díky iniciativě
děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Zdeňka Stuchlíka zde začal dělat doktorské studium. I po jeho dokončení v
Opavě zůstal, dále působí na univerzitě a je členem elitního týmu místních vědců zabývajících se
teoretickou fyzikou. Na konci listopadu loňského roku obdržel
Cenu ministra školství za výzkum vysokoenergetické astrofyziky,
obecné teorie relativity a jeho úspěšné zapojení do projektů základního výzkumu Grantové agentury ČR a Centra Alberta Einsteina
pro gravitaci a astrofyziku. Účastnil se a sbíral ocenění na nejprestižnějších vědeckých konferencích po celém světě, jako například v
ruském centru jaderných výzkumů Dubně, v New Yorku, na univerzitě v německém Oldenburgu či věhlasném Oxfordu a dalších.

