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ZPRÁVA O ČINNOSTI
PRAŽSKÉ POBOČKY ČAS
ZA ROK 2009
Pražská pobočka České astronomické společnosti (PPČAS) vyvíjela v roce 2009 opět
bohatou činnost.
Již třetím 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 Mgr. 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, popularizační činnost (též v rámci Mezinárodního roku
astronomie - IYA 2009) a vydávání tištěného zpravodaje Corona Pragensis.
K organizačně nejnáročnějším akcím patřilo uspořádání sedmnáctidenní expedice do
Číny za pozorováním úplného zatmění Slunce s rozsáhlým doprovodným programem. Na
přípravě této červencové expedice se podílel přípravný výbor. Zvláštní poděkování
zaslouží Ing. Jiří Vinš za zásadní podíl na přípravě expedice a Mgr. Václav Laifr, který se
jako sinolog ujal i funkce průvodce.
V roce 2009 se uskutečnilo přes 10 přednášek (z toho 3 v rámci výroční členské
schůze 29. března 2008), 1 vícedenní expedice, 3 exkurze, dále astronomické večery
s pozorováním a PPČAS se účastnila též akcí pořádaných v rámci Mezinárodního roku
astronomie 2009. Mnohé z akcí byly již tradičně přístupné též široké veřejnosti.

Chronologický přehled pořádaných akcí:
·

7. ledna 2009 se PPČAS účastnila zahájení Mezinárodního roku astronomie
v Praze na Staroměstském náměstí popularizační akcí s ukázkou astrotechniky.
· 6. ledna 2009 proběhla v sále Cosmorama pražského Planetária tradiční
přednáška Ing. Pavla Příhody – Obloha v roce 2009.
· 5. února 2009 se uskutečnilo povídání o souhvězdích pro děti spojené
s pozorování v rámci akce Noc v knihovně v Semilech.
· 28. března 2009 se konala v přednáškovém sále ZOO Praha Výroční členská
schůze PPČAS přístupná veřejnosti, na níž vystoupili s přednáškami:
RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Žeň objevů 2008
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - Velký třesk z pohledu současné fyziky
Mgr. Jiří Kroulík - Kosmonautika na rozcestí
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25. dubna, 23. května a 13. června 2009 proběhla astronomická odpoledne
pořádaná ve spolupráci se Štefánikovou hvězdárnou v Praze spojená
s promítáním astronomických pořadů, přednáškami a prohlídkou robotizovaného
dalekohledu MARK.
12. května 2009 se uskutečnila exkurze ke stroji Pražského orloje na
Staroměstském náměstí s odborným výkladem RNDr. Zdislava Šímy, CSc.
a orlojníka Otakara Zámečníka.
15. – 31. července 2009 se uskutečnila Expedice Čína 2009 za úplným zatměním
Slunce. Součástí rozsáhlého programu byla mimo jiné prohlídka astronomické
observatoře v Nankingu, pokus o pozorování úplného zatmění Slunce
22. července v pohoří Dabie Shan, návštěva planetária a historické hvězdárny
v Pekingu atd.
24. září 2009 byla uspořádána exkurze k seismické stanici Praha do podzemí.
budovy MFF UK za odborného výkladu RNDr. Vladimíra Plicky, Ph.D.
26. října 2009 proběhla exkurze ke školnímu jadernému reaktoru VR-1 v budově
fakulty MFF UK a FJFI v Troji.
27. října 2009 - se uskutečnil večer „Povídání o kosmologii“ spojený
s pozorováním v rámci IYA 2009 v Městské knihovně v Semilech.
26. listopadu 2009 proběhl v čajovně „V Síti“ vzpomínkový večer na červencovou
expedici do Číny pod názvem Vzpomínky na dlouhou cestu - Čína 2009.
11. prosince 2009 PPČAS na slavnostním zakončení Mezinárodního roku
astronomie zajišťovala pro veřejnost v novodobé historii první pozorování
dalekohledy z ochozu Astronomické věže Klementina.

Corona Pragensis
PPČAS vydávala pro své členy tištěný zpravodaj Corona Pragensis. Redakci vedla
Mrg. 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.
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Počty členů:
·
·

k 16. 12. 2008: celkem 225 členů
(z toho 192 kmenových, 20 hostujících, 13 externích)
k 31. 12. 2009: celkem 250 členů
(z toho 194 kmenových, 15 hostujících, 41 externích)

Výše členských příspěvků:
Výše členského příspěvku na rok 2009 do PPČAS činila 100 Kč bez rozlišení typu
členství.

Zpracoval Bc. Tomáš Tržický

