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Pražská pobočka České astronomické společnosti vyvíjela v období mezi členskými schůzemi
poměrně různorodou činnost. Dělo se tak již druhý rok pod vedením výboru, který pracoval
v osvědčené sestavě: předseda Pavel Suchan, místopředseda Bc. Tomáš Tržický, hospodář
Tomáš Kohout, správkyně databáze členů Mgr. Lenka Soumarová, dále Ing. Pavel Příhoda,
Blanka Picková, Ondřej Fiala, Ing. Jan Zahajský. Funkci revizora zastává Jiří Herman.
V období od loňské výroční členské schůze se uskutečnilo 8 přednášek, 2 exkurse a 1 koncert.
Některé z přednášek byly již tradičně přístupné i veřejnosti. Následuje podrobný výčet
jednotlivých akcí:
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2. dubna 2002 v rámci výroční členské schůze přednesl RNDr. Jiří Grygar, CSc. Žeň
objevů 2001
9. května 2002 proběhla na Štefánikově hvězdárně první ze série přednášek
věnovaných podzimní exkursi PP ČAS do CERN. V první části nazvané Cestou
necestou přiblížila Mgr. Jiřina Pokorná přírodní a kulturní zajímavosti Švýcarska, ve
druhé části nazvané Byl jsem v CERNu popsal své zážitky z laboratoře Štěpán Kovář.
ve dvou termínech - 21. a 28. května 2002 se konala exkurse na Astronomickou věž
v Klementinu, kterou vedl Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. z Astronomického ústavu
Univerzity Karlovy v Praze
25. června 2002 se na Štefánikově hvězdárně konala přednáška na téma CERN
největší laboratoř pro částicovou fyziku, kterou přednesl RNDr. Ing. Rostislav Halaš
9. září proběhla na Štefánikově hvězdárně přednáška doc. RNDr. Petra Kulhánka,
CSc. nazvaná Od elektronu po kvark-gluonové plasma, což byla poslední přednáška ze
série přednášek předcházejících cestě do laboratoře CERN
ve dnech 4. – 8. října 2002 byla upořádána exkurse do Evropské laboratoře pro
částicovou fyziku CERN (spolu s odborným průvodcem Ing. Martinem Žáčkem z FEL
ČVUT)
31. října 2002 se v prostorách Štefánikovy hvězdárny konala přednáška Jak (ne)byl
zmapován Měsíc, kterou proslovil Ing. Antonín Rükl. Před přednáškou bylo Ing.
Rüklovi slavnostně předáno osvědčení České astronomické společnosti o pojmenování
planetky (15395) Rükl z rukou objevitele Dr. Petra Pravce. V rámci tohoto
slavnostního aktu předal objevitel Dr. Pravec také osvědčení ČAS o pojmenování
planetky (16801) Petřínpragensis po pražském Petříně do rukou zástupců Hvězdárny
a planetária hl. m. Prahy a majitele zahradnické firmy starající se o vrch Petřín Pavla
Míky.
14. listopadu 2002 proběhla na Štefánikově hvězdárně přednáška RNDr. Vladimíra
Wagnera, CSc. nazvaná Velký třesk a Malý třesk aneb Jak se v CERN studuje počátek
vesmíru. Po přednášce proběhlo neformální setkání nad fotografiemi z exkurse do
CERN.
lahůdkou na závěr roku 2002 byl koncert Dua Marion upořádaný 16. prosince
v nevšedním prostředí hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny
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21. ledna 2003 proběhla v sále Cosmorama pražského Planetária tradiční přednáška
Ing. Pavla Příhody Obloha v roce 2003,
25. února 2003 se v novém sále Starvid Planetária Praha konala tradiční přednáška na
téma Kosmonautika v roce 2002, kterou připravil Ing. Marcel Grün

PP ČAS vydává pro své členy tištěný zpravodaj Corona Pragensis, který i v uvedeném období
vycházel pod redakčním vedením Luďka Vašty konstantní kadencí 11× ročně. Zpravodaj
vychází v nákladu 220 výtisků jako měsíčník, o prázdninách pak jako dvojčíslo – a právě to
letošní bylo zároveň 100. vydaným číslem! Poděkování patří nejen hlavnímu redaktorovi, ale
i jeho týmu spolupracovnic: Lucii Kárné, Aleně Rybníčkové, Jitce Szokalové, za tisk Corony
Pragensis též Stanislavě Setvákové z Planetária. A poděkování patří zejména autorům článků.
Doufejme, že přízeň autorů i čtenářů si Corona Pragensis udrží i ve své další stovce.
Pobočka také provozuje ve správě Luďka Vašty internetové stránky na adrese
http://praha.astro.cz obsahující též některé články Corony Pragensis. V roce 2002 byla
zahájena diskuse nad návrhy úprav stránek. Jejich nová podoba se chystá v dohledné době.
Počty členů PP ČAS:
· k 31. 12. 2001: celkem 162 členů (z toho 135 kmenových, 26 hostujících, 1 externí)
· k 31. 12. 2002: celkem 180 členů (z toho 144 kmenových, 18 hostujících, 18 externích)
Stav finančních prostředků:
· k 31. 12. 2001: celkem 79 646,30 Kč
· k 31. 12. 2002: celkem 47 185,21 Kč (43 037,81 Kč na bankovním účtu a 4 147,40 Kč
v hotovosti)
Výše členského příspěvku na rok 2002 do PP ČAS činila 50 Kč a stejná výše byla také
výborem pobočky odsouhlasena na rok 2003.
Výbor PP ČAS by touto cestou děkuje řediteli Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy Ing.
Marcelu Grünovi za spolupráci a poskytování prostor pro konání přednášek, všem
přednášejícím, dárcům a také všem, kteří se zasloužili o náročnou přípravu exkurse do CERN.
Zpracovali Pavel Suchan a Bc. Tomáš Tržický

