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VÝROČNÍ ZPRÁVA
PRAŽSKÉ POBOČKY ČAS
ZA OBDOBÍ DUBEN 2003 – BŘEZEN 2004
Pražská pobočka České astronomické společnosti vyvíjela v roce 2003 opět bohatou
činnost. Dělo se tak již třetí a tedy poslední funkční rok pod vedením současného výboru,
který pracoval v prověřené sestavě: předseda Pavel Suchan, místopředseda Bc. Tomáš
Tržický, hospodáři Mgr. Tomáš Kohout a Blanka Picková, správkyně databáze členů Mgr.
Lenka Soumarová, dále Ing. Pavel Příhoda, Ondřej Fiala, Ing. Jan Zahajský. Funkci
revizora vykonával Jiří Herman.
Činnost pobočky se podobně jako v minulých letech soustředila na pořádání přednášek
a exkurzí pro členy a vydávání tištěného zpravodaje Corona Pragensis. Organizačně
nejnáročnější akcí bylo uspořádání týdenní exkurze do Anglie za megalitickými
a astronomickými památkami, která proběhla v září. Její úspěch by nebyl myslitelný bez
přispění Stáni Setvákové. Příprava této speciální exkurze znamenala také intenzivní
nasazení celého výboru.
V období od dubna 2003 do března 2004 se uskutečnilo 8 přednášek (z toho
6 samostatných a 2 v rámci vzpomínkového večera 12.11.), 3 exkurse a 3 vzpomínkové
večery. Některé z přednášek byly již tradičně přístupné i veřejnosti. Zde je chronologický
přehled proběhlých akcí:
•
•

•

•

•

1. dubna 2003 v rámci výroční členské schůze přednesl RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Žeň objevů 2002
29. dubna 2003 proběhla exkurse na hvězdárnu v Ďáblicích, kterou nás provedl
Ing. Václav Přibáň, exkursi předcházela vycházka k Chaberskému menhiru
v Ládevské ulici.
22. května 2003 proběhla na Štefánikově hvězdárně přednáška RNDr. Ladislava
Metelky, Dr. na téma Globální klimatický systém – minulost, současnost
a budoucnost.
12. června 2003 se na Štefánikově hvězdárně konala přednáška Mgr. Pavla
Najsera Astronomie a geometrie ve stavbách z doby kamenné (co všechno mohli
znát stavitelé Stonehenge).
ve dnech 12. – 19. září 2003 byla upořádána exkurse „Toulky (s) ČASem
jihozápadní Anglií“ se zaměřením na megalitické památky (Avebury, speciální
prohlídka vnitřní části Stonegenge, dále Old Royal Greenwich Observatory,
Goonhilly Satelite Earth Station atd.). Trasu připravila a průvodkyní byla Stáňa
Setváková, odborným průvodcem Mgr. Pavel Najser.
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20. října 2003 se uskutečnila exkurse do meteorických sbírek Národního muzea
v Praze s odborným výkladem RNDr. Marcely Bukovanské, CSc.
12. listopadu 2003 proběhl na Štefánikově hvězdárně vzpomínkový večer ke 200.
výročí narození Christiana Dopplera. Přednášeli RNDr. Alena Šolcová na téma
Životní osudy a dílo matematika a fyzika Christiana Dopplera a Doc. Ing. Ivan
Štoll, CSc. na téma Úloha Dopplerova jevu ve fyzice.
26. listopadu 2003 proběhl na Štefánikově hvězdárně vzpomínkový večer na
zářijovou exkursi do Anglie. V úvodu večera proběhlo setkání s Janem Richardem,
členem astronomického klubu Skokie Valley Astronomers ve Spojených státech
a bývalým předsedou krajanské organizace v USA - Československé národní
rady.
17. prosince 2003 proběhlo na Štefánikově hvězdárně pokračování
vzpomínkového večera na zářijovou exkursi do Anglie.
27. ledna 2004 proběhla v sále Cosmorama pražského Planetária tradiční
přednáška Ing. Pavla Příhody Obloha v roce 2004.
24. února 2004 se v sále Starvid Planetária Praha konala další tradiční přednáška
na téma Kosmonautika v roce 2003, kterou připravil Ing. Marcel Grün. Před
přednáškou proběhla volba delegátů pobočky na sjezd ČAS.
29. března 2004 v posluchárně M 1 na Matematicko fyzikální fakultě v budově
děkanátu na Karlově konala výroční členská schůze, volby výboru na další tříleté
období, tradiční přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Žeň objevů 2003.

PP ČAS vydává pro své členy tištěný zpravodaj Corona Pragensis, který vychází 11x
ročně (zpravodaj vychází jako měsíčník, o prázdninách vychází dvojčíslo). Po více než 10
letech a stovce vydaných čísel předal Luděk Vašta redakční vedení Corony Pragensis
Haně Šípové. Luďkovi Vaštovi patří poděkování a obdiv za velký kus práce v redakci,
která po léta spočívala na jeho bedrech. Dík patří i nové redakci a za tisk a distribuci také
Janu Zahajskému s rodinou.
Pobočkové internetové stránky na adrese http://praha.astro.cz/ obsahující též archív
pořádaných akcí, fotogalerii a výběr z článků Corony Pragensis doznaly v roce 2003
úprav, které provedli Luděk Vašta a Tomáš Tržický.
Do Pražské pobočky je začleněna Optická skupina ČAS pod vedením Ing. Jana
Koláře, CSc. Její členové se scházeli na Štefánikově hvězdárně každé 1. a 3. pondělí
v měsíci od 17 hodin.
Počty členů:
• k 31. 12. 2002: celkem 180 členů (z toho 144 kmenových, 18 hostujících,
18 externích)
• k 31. 12. 2003: celkem 191 členů (z toho 154 kmenových, 21 hostujících,
16 externích)
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Stav finančních prostředků:
• k 31. 12. 2002: celkem 47 185,21 Kč (43 037,81 Kč na bankovním účtu
a 4 147,40 Kč v hotovosti)
• k 31. 12. 2003: celkem 74 429,97 Kč (60 074,34 Kč na bankovním účtu
a 14 355,63 Kč v hotovosti)
Od roku 2004 se hospodářkou pobočky stala Blanka Picková. Tuto funkci jí z důvodu
dlouhodobého pobytu v zahraničí předal Tomáš Kohout, jemuž též patří poděkování
výboru.
Výše členského příspěvku na rok 2003 do PP ČAS činila 50 Kč a stejná výše byla také
výborem pobočky odsouhlasena na rok 2004.
Výbor PP ČAS děkuje Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy a jmenovitě jejímu řediteli
Ing. Marcelu Grünovi za spolupráci a poskytování prostor pro konání přednášek
v uplynulém tříletém funkčním období výboru. Poděkování patří i všem přednášejícím
a autorům článků v Coroně Pragensis a také všem dárcům za jejich přízeň pobočce.
.
Zpracoval Bc. Tomáš Tržický, místopředseda PP ČAS

