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Pražská pobočka České astronomické společnosti má za sebou první rok působení nově
zvoleného výboru, který navázal na činnost výboru předchozího. Současný výbor, jemuž
předsedá Pavel Suchan, v tomto období pracoval ve složení Miroslav Matoušek
(místopředseda), Tomáš Kohout (hospodář), Mgr. Lenka Soumarová (správce databáze
členů), Ing. Pavel Příhoda (program pobočky), dále Blanka Picková, Ondřej Fiala, Ing. Jan
Zahajský, Bc. Tomáš Tržický. K 31. březnu 2002 pro přílišnou zaneprázdněnost rezignoval na
funkci člena výboru místopředseda pobočky Miroslav Matoušek. Výbor mu tímto děkuje za
vykonanou práci. Funkci revizora vykonával Jiří Herman.
Těžištěm činnosti pobočky, tak jako v předchozích letech, bylo pořádání přednášek a exkurzí
pro členy a vydávání tištěného zpravodaje Corona Pragensis.
Od loňského výročního setkání členů PP ČAS se uskutečnilo celkem 7 přednášek, 2 exkurze,
1 beseda a 1 seminář. Některé z přednášek byly také přístupné veřejnosti. Možná jste se
některých akcí nezúčastnili, proto si je v bodech připomeňme:
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24. dubna 2001 se konaly volby nového výboru Pražské pobočky a RNDr. Jiří Grygar,
CSc. přednesl Žeň objevů za rok 2000,
14. června 2001 promluvil v Planetáriu Praha konstruktér a výrobce pozorovací
techniky Al Nagler na přednášce nazvané Giant eyepieces that swallow spacecraft
(Obří okuláry, které spolknou kosmickou loď),
24. července 2001 pronesl v Planetáriu RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. (JPL)
přednášku Tři sta komet v jedné dráze není vtip od dědy Mráze a ve spolupráci
s VV ČAS mu byl předán diplom čestného člena České astronomické společnosti za
zásluhy o rozvoj kometární astronomie a podporu činnosti ČAS,
7. srpna 2001 byla předána Nušlova cena České astronomické společnosti za rok 2000
Prof. RNDr. Miroslavu J. Plavcovi, DrSc. na Štefánikově hvězdárně, kde také
proběhla za účasti Ing. Zdeňky Plavcové, CSc. beseda s manžely Plavcovými
(pořádáno ve spolupráci s VV ČAS),
10. září 2001 byla na Štefánikově hvězdárně upořádána přednáška RNDr. Petra
Kulhánka, CSc. na téma Úplné zatmění Slunce 21. června 2001 v Africe -pohled
a vzpomínky účastníka expedice,
15. října 2001 proběhl v Planetáriu pracovní seminář na téma Světelné znečištění
v Praze,
27. listopadu 2001 byla v Planetáriu udělena Nušlova cena za rok 2001
RNDr. Ladislavu Křivskému, CSc., který při této příležitosti přednesl přednášku
Od slunečních erupcí k pyramidám (pořádáno ve spolupráci s VV ČAS),
14. ledna 2002 se konala exkurze na pracoviště Ústavu radiotechniky a elektroniky
AV ČR,
24. ledna 2002 se uskutečnila v Planetáriu přednáška Ing. Pavla Příhody Vesmír v roce
2002,
26. února 2002 v Planetáriu přednesl Ing. Marcel Grün přednášku Kosmonautika
v roce 2001,
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11. března 2002 proběhla exkurze v Řízení letového provozu České republiky v Praze
Ruzyni,
a v rámci výroční členské schůze 2. 4. 2002 přednesl RNDr. Jiří Grygar, CSc. Žeň
objevů za rok 2001.

Naše poděkování patří všem přednášejícím.
K základním aktivitám Pražské pobočky patří také vydávání zpravodaje Corona Pragensis.
Včetně prázdninového dvojčísla vychází 11x ročně v nákladu 210 kusů. Vyzdvihnout je třeba
pravidelné a včasné vydávání zpravodaje (většinou do konce předcházejícího měsíce), které
se daří především díky redakčnímu vedení Luďka Vašty. Jemu patří poděkování stejně jako
dalším členům redakce: Mgr. Lucii Kárné, Aleně Rybníčkové, Jitce Szokalové a Kláře
Jeřábkové. Za tisk Corony Pragensis pak patří poděkování též Stanislavě Setvákové
z Planetária a v neposlední řadě si zaslouží uznání i všichni autoři, kteří do Corony Pragensis
přispívají.
Luděk Vašta se také stará o obsahovou i grafickou podobu internetové stránky Pražské
pobočky, kde kromě přehledu chystaných akcí můžete nalézt i výběr z článků uveřejněných
v Coroně Pragensis. Díky Janu Zahajskému se zde nově objevují fotografie z některých
pořádaných akcí.
Uveďme také několik číselných údajů; ke konci roku 2001 měla naše pobočka 162 členů,
z toho 135 kmenových, 26 hostujících a 1 externího. Neméně zajímavé jsou též číselné údaje
o vývoji peněžních prostředků. V porovnání s koncem roku 2000, kdy činilo jmění pobočky
59 711,90 Kč, se jmění ke konci roku 2001 zvýšilo na 79 646,30 Kč. Na tomto místě se sluší
poděkovat také všem dárcům!
Do Pražské pobočky je začleněna Optická skupina ČAS pod vedením Ing. Jana Koláře, CSc.
Její členové se scházejí na Štefánikově hvězdárně každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 17 hodin.
Pokud jde o výhled na další období, bude i nadále vycházet Corona Pragensis, těšit se
můžeme na další zajímavé akce a též přednášky související s chystanou podzimní návštěvou
CERNu ve Švýcarsku.
Závěrem výbor Pražské pobočky České astronomické společnosti děkuje Hvězdárně
a planetáriu hl. m. Prahy a jmenovitě řediteli Ing. Marcelu Grünovi za spolupráci.
Zpracovali Pavel Suchan a Bc. Tomáš Tržický.

