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VÝROČNÍ ZPRÁVA
PRAŽSKÉ POBOČKY ČAS
ZA ROK 2006
Pražská pobočka České astronomické společnosti (PPČAS) vyvíjela v roce 2006 opět
bohatou činnost.
Výbor Pražské pobočky pracoval ve složení: předseda Ondřej Fiala, místopředseda
Bc. Tomáš Tržický, hospodářka Martina Karpíšková, správkyně databáze členů
Mgr. Lenka Soumarová, dále Mgr. Blanka Picková, Radka Šamonilová, Bc. Hana Šípová
a Ing. Martin Hájek. S výborem spolupracovala též členka pobočky Ivana Macourková.
Činnost Pražské pobočky se jako v minulých letech soustředila na pořádání
přednášek a exkurzí pro členy a vydávání tištěného zpravodaje Corona Pragensis.
Organizačně nejnáročnější akcí bylo uspořádání devítidenní zahraniční pozorovací
expedice za úplným zatměním Slunce do Turecka v březnu 2006. Na náročných
přípravách se podílel přípravný výbor ve složení: Pavel Suchan, Ondřej Fiala,
Ing. Martin Hájek, RNDr. Martin Setvák, Stáňa Setváková, Bc. Hana Šípová. Expedice
byla uspořádána ve spolupráci s cestovní kanceláří Adventura.
V roce 2006 se uskutečnily celkem 4 přednášky (z toho 1 v rámci výroční členské
schůze 17. května), 3 exkurze, 1 zahraniční expedice a 1 vzpomínkový večer. Některé
z přednášek byly již tradičně přístupné též široké veřejnosti.

Chronologický přehled pořádaných akcí:
•
•
•

•
•
•

7. února 2006 proběhla v sále Cosmorama pražského Planetária tradiční
přednáška Ing. Pavla Příhody – Obloha v roce 2006.
28. února 2006 se v pražském Planetáriu konala další tradiční přednáška na téma
Kosmonautika v roce 2005, kterou připravil Ing. Marcel Grün.
23. - 31. března 2006 byla uspořádána pozorovací expedice do Turecka pod
názvem „Za úplným zatměním Slunce do země obráceného půlměsíce". Cílem
expedice pořádané ve spolupráci s CK Adventura bylo pozorování úplného
zatmění Slunce 29. března 2006.
18. dubna 2006 se uskutečnila exkurze k tokamaku Castoru v Ústavu fyziky
plazmatu.
11. května 2006 proběhl v čajovně „V Síti“ vzpomínkový večer na březnovou
expedici do Turecka za zatměním Slunce s fotografiemi a videoprojekcí účastníků.
17. května 2006 se konala na Štefánikově hvězdárně Výroční členská schůze
PPČAS a přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. – Žeň objevů 2005.
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•
•
•

5. června 2006 byla uspořádána exkurze za tajemstvím meteoritů na pracoviště
České geologické služby. Odborným průvodcem byl Mgr. Jakub Haloda.
18. října 2006 se na Štefánikově hvězdárně uskutečnila přednáška
Mgr. Martina Pauera – Návrat k Merkuru.
6. listopadu 2006 se uskutečnila exkurze na pracoviště Českého
hydrometeorologického ústavu v Komořanech.

Corona Pragensis
PP ČAS vydává pro své členy tištěný zpravodaj Corona Pragensis, který vychází
11x ročně (zpravodaj vychází jako měsíčník, o prázdninách vychází dvojčíslo). Redakci
vedla Hana Šípová. Náklad Corony Pragensis byl ke konci roku 250 výtisků.

Internetová prezentace
Pobočkové internetové stránky jsou umístěny na adrese http://praha.astro.cz/ a obsahují
oznámení o připravovaných akcích, fotogalerii, archív uskutečněných akcí a výběr
ze starších článků Corony Pragensis.

Optická skupina ČAS
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. 2006: celkem 217 členů (z toho 180 kmenových, 21 hostujících,
16 externích).

Stav finančních prostředků:
•

k 31. 12. 2006: celkem 150 330,30 Kč (133 318,49 Kč na bankovním účtu
a 17 011,81 Kč v hotovosti).

Výše členských příspěvků:
Výše členského příspěvku na rok 2006 do PP ČAS činila 80 Kč bez rozlišení.

Zpracoval Bc. Tomáš Tržický, místopředseda PPČAS

