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Rok 1995
·

20. 3.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ing. Marcel Grün - Kosmonautika - co bylo v roce 1994 a co (snad) bude
v roce 1995
o Diskuse s delegáty na sjezd
24. 4. RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Žeň objevů 1994
22. 5. Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. - Kosmické smetí: co je nového
3.- 4. 6. Zájezd do kráteru Ries (Německo)
24. 6. Exkurse na observatoř v Ondřejově - sluneční oddělení
18. 9. Prof. Mirek Plavec - Objekty jižní oblohy
23. 9. Pravé poledne na pravém místě v pravý čas (podzimní rovnodennost v Kouřimi)
2. 10. RNDr. Zdeněk Sekanina - Srážka komety s Jupiterem - rok poté
23. 10. Doc. Zdeněk Švestka - 135 let slunečních erupcí od Carringtona k YOHKOH
13. 11. Ing. Jana Tichá, Miloš Tichý - Planetky na Kleti
11. 12. Ing. Marcel Grün - Galileo u Jupitera
o

Rok 1996
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

15. 1. Ing. Pavel Příhoda - Vesmír 96
12. 2. Ing. Marcel Grün - Kosmonautika - co bylo v roce 1995 a co (snad) bude v roce
1996
18. 3.
o RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Žeň objevů 1995 Výroční schůze
o zpráva o stavu pobočky
15. 4. Doc. MUDr. Josef Dvořák - Přípravy letu člověka na Mars
13. 5. RNDr. Zdislav Šíma, CSc. - Astronom Bohumil Šternberk a jeho doba
8.- 9. 6. Zájezd do Jižních Čech za vltavíny (a rutily)
20. 6. Procházka astronomickou Prahou s RNDr. Zdislavem Šímou, CSc.
29. 8. Prof. George Ellis - Moderní kosmologie a meze vědy
21. 10. Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - Plasmový vesmír
18. 11. RNDr. Tomáš Svoboda - Internet - současnost a budoucnost
16. 12. Vánoční klubový večer s aktualitami a hudbou pod oblohou Kosmoramy

Rok 1997
·
·
·
·

·

27. 1. Ing. Pavel Příhoda - Vesmír 1997
17. 2. Ing. Marcel Grün - Kosmonautika - co bylo v roce 1996 a co (snad) bude v roce
1997
17. 3. Večer aktualit a informací
21. 4.
o RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Žeň objevů 1996
o Výroční schůze - zpráva o stavu pobočky
17. 4. Exkurse na observatoř v Ondřejově stelární odd. a odd. meziplanetární hmoty

·
·
·

·

23. 6. Inspekce na Karlově mostě v období letního slunovratu pod vedením
RNDr. Zdislava Šímy, CSc.
13. 10. Prof. Richard Wielebinski - Radioastronomie: pohled do neviditelného vesmíru
8. 11.
o Astronomický den v Praze: vernisáž výstavy Astroama 97
o Ing. Marcel Grün - Astronomické observatoře na oběžné dráze současnost
a budoucnost,
o Ing. Jiří Rada - Výpočet silných gravitačních polí
15. 12. Ing. Jana Tichá - Pohledy z Japonska aneb od japonské astronomie
k japonským zahradám

Rok 1998
·
·

·

·

19. 1. Ing. Marcel Grün, RNDr. Jiří Švestka, CSc. - Sonda Cassini a naše účast na ní
16. 2.
o Ing. Pavel Příhoda - Vesmír 1998
o Volby delegátů pobočky na sjezd
28. 2.
o Ing. Marcel Grün - Kosmonautika - co bylo v roce 1997 a co (snad) bude
v roce 1998
o Předsjezdová schůze ČAS
23. 3.
o RNDr. Jiří Grygar, CSc. - Žeň objevů 1997
o Výroční schůze
o Volby výboru na další tříleté období

Souhrn
Celkem 27 přednášek, 2 klubové večery, 4 klubové večery spojené s přednáškou, 4 exkurse
po Praze i mimo ni, 1 tuzemský a 1 zahraniční zájezd a také 1 happening (v Kouřimi). Po
celou dobu pravidelně vycházel zpravodaj Corona Pragensis.

Co se povedlo
Mezi největší úspěchy patří bezesporu náš zpravodaj Corona Pragensis. CrP se rozesílá na
180 adres. Kromě členů PP ČAS ji také dostává 12 hvězdáren po celé republice a je
k dispozici v knihovně Štefánikovy hvězdárny.
Pobočka zřídila vlastní internetovskou stránku. Kdokoli může získat informace o naší
pobočce na adrese praha.astro.cz
Pobočka se po dohodě s předsedou dnes už bývalé Planetární sekce podílela na jejím
(řízeném) rušení a nabídla jejím členům členství u nás. Někteří z nich se tak schází v rámci PP
ČAS. V rámci PP ČAS také pracuje Přístrojová skupina vedená Ing. Janem Kolářem, CSc.,
která se pravidelně schází na Štefánikově hvězdárně vždy 1. a 3. pondělí v měsíci od 17
hodin. Naše pobočka vlastní přenosnou ledničku na 12 V o obsahu 20 litrů pro uschovávání
fotomateriálu při pozorovacích akcích apod. Lednička je uložena na Štefánikově hvězdárně
a naši členové si ji mohou vypůjčit.

Po celé období velmi dobře fungovala spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy,
jejíž prostory a tiskařskou techniku pobočka využívá a jíž jsme naopak pravidelně otiskovali
měsíční program.
Naše pobočka byla také zastoupena ve Výkonném výboru ČAS, a to Ing. Marcelem Grünem
a Pavlem Suchanem.
Počet členů od poklesu, který v roce 1994 způsobila transformace ČAS, postupně neustále
roste. Dnes má pobočka 162 členů, z toho 117 kmenových, 34 externích (jsou kmenově
přihlášeni v jiné složce ČAS) a 11 hostujících (nečlenů ČAS).

Co se nedařilo a nedaří
Pravidelné dodržování termínů je vždycky metla. Ani ta největší snaha někdy nestačila
k tomu, abyste obdrželi CrP tak, jak bychom si i my přáli a někdy vám docházela těsně před
akcí, na kterou vás zvala. Rádi bychom se touto cestou všem omluvili.
Ne vždy se povedlo zaevidovat změny v databázi pobočky dostatečně rychle, za to bychom se
také rádi omluvili. Nestandardní řešení placení členských příspěvků apod. v průběhu roku
nám prostě dalo mnohem více práce než příval příspěvků a jejich evidence na začátku roku.
Zájezd na observatoř na Pic du Midi jsme nakonec museli zrušit, protože observatoř ukončila
svou činnost.
S čím jsme ale ve výboru nejvíce bojovali, to je stále trvající nezájem členů o setkání
pobočky, a to nejenom o přednášky, ale i o exkurse atd. U některých přednášek či exkurzí
konaných v posledních 6 letech, kdy jsem stál v čele pobočky, si ani neumím představit, že by
mohly být ještě zajímavější. Účast na nich se však pohybovala kolem 20 až 30 lidí, výjimečně
to bylo o něco více. To je problém, se kterým se bude příští výbor potýkat.

Poděkování
Výbor PP ČAS děkuje řediteli Hvězdárny a planetária hl.m. Prahy RNDr. Oldřichu Hladovi
za dobrou spolupráci. Děkujeme redakci CrP Mgr. Lucii Kárné, Jitce Szokalové, Pavle
Kotrčové, Ing. Rudolfu Mentzlovi a zejména jejímu dlouholetému členu, dnes šéfredaktorovi
Luďkovi Vaštovi a také bývalému šéfredaktorovi Jakubovi Rozehnalovi za to obrovské
množství práce, které pro nás dosud odvedli. Děkujeme také Janě Ptáčkové za vždy pečlivý
a rychlý tisk CrP. Poděkování také patří Libuši Brunnerové za ochotu a pečlivost, s jakou
přebírá vaše příspěvky zasílané poštou a Mgr. Lence Soumarové, která vedla databázi
pobočky. Děkujeme všem našim přednášejícím, organizátorům exkursí a zájezdů a také všem
z vás, kteří jste se stali dárci PP ČAS. Těchto darů si výbor PP ČAS vždy velmi vážil.

Slovo závěrem
Současný výbor prakticky v tomtéž složení pracoval 6 let. Vymyslel, zprostředkoval
a zorganizoval toho za tu dobu nemálo. Šest let je ale také dostatečně dlouhá doba, a tak
někteří členové výboru chtějí vystřídat a i pro činnost pobočky by bylo dobré, aby přišel také
někdo jiný s dalšími nápady. Mohlo by se ukázat, že toho jde připravit ještě víc. Podmínky
k tomu jim současný výbor připravil slušné zajeté a ověřené postupy vybírání příspěvků
a vedení databáze pobočky, fungující zpravodaj a tučný peníz v pokladně.

Děkuji ze srdce všem členům výboru za všechnu tu obětavou práci - odvedli jí nemálo, někdo
více a někdo méně podle svých schopností, chuti a sil. Přeji našim nástupcům mnoho štěstí
a nápadů!
Za výbor PP ČAS
Pavel Suchan
předseda PP ČAS

