Pražská pobočka – zpráva o činnosti za rok 2013
Tak jako v letech minulých se činnost Pražské pobočky soustředila zejména směrem k
rozvíjení popularizační činnosti a k organizování přednášek a exkurzí pro své členy.
Současně pokračuje ve vydávání tištěného věstníku Corona Pragensis. I když se podle
názvu jedná o regionální organizaci, svou činnost rozšiřuje daleko za hranice svého
regionu a většina těchto akcí je určena nejen členům Pražské pobočky, ale také lidem
z řad veřejnosti, ve kterých se snaží probudit zájem formou popularizace astronomie a
příbuzných věd a donést jim nejnovější informace z oblasti, kterou si mnozí z nás
vybrali za své povolání a všichni pak za svůj koníček.
8. ledna proběhla v pražském planetáriu tradiční přednáška o dění na obloze v
roce 2013. Přednášku připravil Bc. Jakub Rozehnal, vedoucí Štefánikovy
hvězdárny. Tato přednáška byla přístupná i veřejnosti a členové PP ČAS po
předložení členské legitimace měli vstup zdarma.
20. února loňského roku proběhla přednáška o stavu kosmonautiky v roce 2012 a
výhledu na rok 2013. Milan Halousek z České kosmické kanceláře, předseda
Astronautické sekce ČAS přednesl tradičně poutavý souhrn plný zajímavých dat.
Přednáška byla opět přístupná i veřejnosti.
O víkendu 23. a 24. února 2013 proběhlo už tradiční zimní setkání Hodkovice
2013. Loňský workshop proběhl pod vedením zástupců Regionálního centra
speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC (dříve VOD Turnov) a
večerní přednášku na téma „Neutrina“ přednesl prof. RNDr. Petr Kulhánek
CSc.
V neděli dne 3.3.2013 proběhla v Národním technickém muzeu výroční schůze
Pražské pobočky. V rámci této akce přednesl Mgr. Petr Scheirich, PhD z
Astronomického ústavu AV ČR přednášku „Historie navigace„, Navigace ve
starověku, za dob Kolumbových, revoluční 18. století a století dvacáté. Vývoj
přístrojů, metod navigace, tabulek a vzdělávání mořeplavců. Druhá přednáška Prof.
RNDr. Petra Kulhánka, CSc z Elektrotechnické fakulty ČVUT pak byla na téma „Co
přinesl rok 2012 fyzice a astronomii?“ Prof. Kulhánek v ní shrnul významné objevy
minulého roku – od Higgsovy částice přes mosty temné hmoty mezi dvěma kupami
galaxií až po vývoj kvantových technologií.
Současně jsme v rámci této akce ve spolupráci s Národním technickým muzeem
uspořádali „Den s PP ČAS v Národním technickém muzeu“ přístupnou i veřejnosti.
Pražské pobočce se v loňském roce podařilo uskutečnit i dlouho připravovanou
Exkurzi k vysokorychlostnímu aerodynamickému tunelu Výzkumného a
zkušebního leteckého ústavu (vzlu.cz) – centrum pro výzkum, vývoj v letectví a
kosmonautice. Tato exkurze proběhla ve čtvrtek 18. dubna.

O víkendu 3. - 5. května 2013 proběhlo setkání astronomů na hradě v Liticích nad
Orlicí . Stejně jako i v minulých letech se toto setkání uskutečnilo pod záštitou České
astronomické společnosti a občanského sdružení MAČ. Tohoto roku se na hradním
kopci obtékaném dokola Divokou Orlicí setkali astronomové z Čech i Slovenska již
po sedmé.
Stejně jako v ročnících minulých bylo toto setkání v sobotu 4.5.2013 přístupné i pro
zájemce z řad veřejnosti. Současně proběhly v prostorách hradu přednášky týkající se
astronomie a kosmonautiky pro veřejnost. Zájem veřejnosti je rok od roku větší a na
hrad i v nočních hodinách míří desítky zájemců z širokého okolí.
Pražská pobočka České astronomické společnosti pořádala o víkendu 10. – 12.
května 2013 již 13. setkání uživatelů astronomických dalekohledů s nočním i
denním programem, které se koná tradičně v rekreačním areálu BVV v Zubří u
Nového Města na Moravě. MHV neboli Mezní hvězdná velikost je setkání
astronomů amatérů pod tmavou oblohou. Je vynikající příležitostí k výměně
zkušeností, porovnání techniky a samozřejmě společnému pozorování a to nejen
pro pokročilé, ale zejména pro začínající. Ubytování, strava a případný společný
program (přednášky, debaty a posezení) jsou zajištěny.
Jedním z největších zážitků minulého roku byla exkurze do Turnovských optických
dílen TOPTEC a poté, v odpoledních hodinách pro zájemce prohlídka v té době
bohužel značně zchátralé Turnovské hvězdárny na Vrchhůře, jejíž pohnutý osud nám
přiblížil v průběhu prohlídky pan Vladimír Kafka. Pořádáno v sobotu 29.6.
Regionální
Centrum
speciální
optiky
a
optoelektronických
systémů (Turnovské OPToElektronické Centrum TOPTEC) je přímým rozšířením
optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AVČR, v.v.i v Turnově (dříve
známým jako Vývojová optická dílna AV ČR).
Poslední velkou akcí loňského roku bylo opět tradiční podzimní Setkání v
termínu 4. – 6. 10. 2013. Místo setkání je stejné jako při jarní MHV, tedy v
rekreačním areálu BVV v Zubří u Nového Města na Moravě. Tradičnímu
setkání doplněnému přednáškami letos také alespoň částečně přálo počasí.
V letních měsících spolupracujeme s AsÚ AV ČR na observatoři Ondřejov kde jako
průvodci fungují členové PP ČAS Ivana Macourková, Jan Slouka a Jan Zahajský.
PP ČAS vydává pro své členy tištěný zpravodaj Corona Pragensis. Redakci vede
Lukáš Kalista a Jan Zahajský. Náklad Corony Pragensis byl koncem roku 270
výtisků.
Informace o činnosti jsou rovněž dostupné na pobočkových stránkách
(http://praha.astro.cz/). Stránky slouží zejména k informování členské základny,
obsahují oznámení o připravovaných akcích, fotogalerii, archív uskutečněných akcí a
výběr ze starších článků Corony Pragensis.

