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ZPRÁVA O ČINNOSTI
PRAŽSKÉ POBOČKY ČAS
ZA ROK 2008
Pražská pobočka České astronomické společnosti (PPČAS) vyvíjela v roce 2008 opět
bohatou činnost.
Již druhým rokem působí výbor pobočky v tomto složení: předseda Ondřej Fiala,
místopředseda Ing. Jaromír Jindra, hospodářka RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.,
správkyně databáze členů Mgr. Lenka Soumarová, šéfredaktorka zpravodaje Corona
Pragensis Bc. Hanka Šípová, výkonný člen výboru Ing. Jan Zahajský a správce webových
stránek Bc. Tomáš Tržický.
Činnost Pražské pobočky se jako v minulých letech soustředila na pořádání
přednášek a exkurzí pro členy a vydávání tištěného zpravodaje Corona Pragensis.
K organizačně náročnějším akcím patřilo uspořádání třídenní astronomické exkurze do
Meopty Přerov a po moravských hvězdárnách a říjnu 2008.
V roce 2008 se uskutečnilo celkem 6 přednášek (z toho 2 v rámci výroční členské
schůze 29. března 2008), 1 několikadenní exkurze, 1 astronomická vycházka, 1 veřejné
pozorování a 1 vzpomínkový večer. Některé z akcí byly již tradičně přístupné též
široké veřejnosti.

Chronologický přehled pořádaných akcí:
·
·
·

·
·
·
·

22. ledna 2008 proběhla v sále Cosmorama pražského Planetária tradiční
přednáška Ing. Pavla Příhody – Obloha v roce 2008.
26. února 2008 se v pražském Planetáriu konala další tradiční přednáška na téma
Kosmonautika v roce 2007, kterou připravil Ing. Marcel Grün.
29. března 2008 se konala v přednáškovém sále ZOO Praha Výroční členská
schůze PPČAS a série přednášek Prof. RNDr. Petr Kulhánka, CSc. s názvem
Kde jsou gravitační vlny a RNDr. Vladimíra Kopeckého Jr., Ph.D. na téma Je ve
vesmíru bezpečno? ...aneb kde všude život přežívá v poklidu
22. dubna 2008 se konala v prostorách Geofyzikálního ústavu AV ČR tradiční
přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. – Žeň objevů 2007.
21. května 2008 se na Štefánikově hvězdárně uskutečnila přednáška RNDr. Aleny
Šolcové, PhD – Astronomie a matematika za Velkou čínskou.
14. června 2008 se uskutečnila procházka Prahou astronomickou pod vedením
Mgr. Jaroslava Soumara.
1. srpna 2008 proběhlo veřejné pozorování částečného zatmění Slunce v pražské
ZOO s odborným výkladem.

Pražská pobočka České astronomické společnosti
Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, 118 46, Praha 1
e-mail: ppcas@astro.cz

·
·

17. - 19. října 2008 byla uspořádána astronomická exkurze do Meopty Přerov a po
moravských hvězdárnách.
11. prosince 2008 proběhl v čajovně „V Síti“ vzpomínkový večer na říjnovou
exkurzi do Meopty Přerov a po moravských hvězdárnách.

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 Bc. Hana Šípová. Náklad Corony Pragensis byl koncem roku 270 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 scházejí na Štefánikově hvězdárně v Praze každé
1. a 3. pondělí v měsíci.

Počty členů:
·
·

k 31. 12. 2007: celkem 229 členů (z toho 191 kmenových, 23 hostujících,
15 externích)
k 16. 12. 2008: celkem 225 členů (z toho 192 kmenových, 20 hostujících,
13 externích)

Výše členských příspěvků:
Výše členského příspěvku na rok 2008 do PP ČAS činila 100 Kč bez rozlišení.
Zpracoval Bc. Tomáš Tržický

