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V období mezi minulou a letošní výroční schůzí se uskutečnilo 7 přednášek, 2 diskusní
večery, dvoudenní zájezd a procházka Prahou. Kromě těchto akcí vycházel zpravodaj naší
pobočky Corona Pragensis. Naše pobočka také zřídila vlasní internetovou stránku. Kdokoli
nyní může získat informace o naší pobočce na adrese praha.astro.cz.
Co nás tradičně trápí, je poměrně malá návštěvnost akcí. Běžně je navštěvuje mezi 20 až 40 %
členů. Pro ty, kdož si chtějí připomenout jednotlivé akce a třeba i spočítat svoji účast, je
uvádíme v chronologickém sledu.
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18. 3. 96 Výroční schůze s přednáškou Žeň objevů 95, RNDr. Jiří Grygar, CSc.
15. 4. 96 Přípravy letu člověka na Mars, Doc. MUDr. Josef Dvořák
13. 5. 96 Astronom Bohumil Šternberk, RNDr. Zdislav Šíma, CSc.
8. - 9. 6. 96 Zájezd za vltavíny, do muzea v Týnu nad Vltavou a Hvězdárny
a planetária v ČB
20. 6. 96 Procházka astronomickou Prahou, RNDr. Zdislav Šíma, CSc.
21. 10. 96 Plasmový vesmír, Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
18. 11. 96 Internet - současnost a budoucnost, RNDr. Tomáš Svoboda
16. 12. 96 Posezení pod oblohou Kosmoramy
27. 1. 97 Vesmír 97, Ing. Pavel Příhoda
17. 2. 97 Kosmonautika - co bylo v roce 1996 a co (snad) bude v roce 1997, Ing.
Marcel Grün
17. 3. 97 Večer aktualit a informací
21. 4. 97 Výroční schůze s přednáškou Žeň objevů 96, RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Doufáme, že se vám bude líbit i letošní program. Po prázdninách budeme pokračovat v
pondělních přednáškách a besedách v Planetáriu. Na 2. čtvrtletí 1998 bychom rádi připravili
několikadenní atraktivní zájezd do zahraničí (mj. pokladna pobočky je tomu příznivě
nakloněna). Uvažujte a navrhujte, kam - výbor již dlouho uvažuje o observatoři na Pic du
Midi. Pokud máte nějaké nápady či přání, sdělte nám, co byste chtěli zařadit do programu.
Je připravován pro vás a byli bychom rádi, kdyby splňoval vaše představy. Budeme také rádi,
když oživíte naše společná setkání aktualitami z oblastí astronomie a fyziky, kterým se sami
věnujete.
K dnešnímu datu má PP ČAS 157 členů, z toho 120 kmenových, 28 externích (jsou kmenově
přihlášeni v jiné složce ČAS) a 9 hostujících (nečlenů ČAS).
Zpravodaj Corona Pragensis 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. Během
roku Luděk Vašta vystřídal ve funkci šéfredaktora CrP Jakuba Rozehnala. Redakce byla také
podstatně personálně rozšířena. Děkujeme Jakubovi Rozehnalovi za několikaletou péči o CrP.
V souvislosti s odchodem Jakuba Rozehnala došlo ke změně i ve složení výboru PP ČAS,
kam na místo Jakuba Rozehnala nastoupil RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického
ústavu AV ČR. I za práci ve výboru pobočky patří Jakubovi Rozehnalovi poděkování.

Naše pobočka je také zastoupena ve Výkonném výboru České astronomické společnosti, a to
Ing. Marcelem Grünem a Pavlem Suchanem.
Považujeme za důležité upozornit na to, že příští výroční schůze bude spojena s volbami
nového výboru pobočky, protože za rok skončí tříleté funkční období výboru. Většina členů
současného výboru už pracuje druhé funkční období a alespoň část výboru vážně uvažuje
o tom, že zase trochu odpočinku by neškodilo. Proto Vás vyzýváme k zamyšlení, kdo by se
chtěl podílet na práci pro pobočku. Vypadá to, že je na takové úvahy spousta času, ale věřte,
že není.
Na závěr rádi vyslovujeme poděkování za práci celé redakci CrP - Jitce Szokalové, Pavle
Kotrčové, Mgr. Lucii Kárné, Ing. Rudolfu Mentzlovi a především jejímu neúnavnému
šéfredaktorovi Luďkovi Vaštovi, dále Janě Ptáčkové za pečlivý a rychlý tisk CrP, Libuši
Brunnerové za ochotu a pečlivost, s jakou přebírá vaše příspěvky zasílané poštou a Mgr.
Lence Soumarové za jejich spolehlivou evidenci. Děkujeme Hvězdárně a planetáriu hl.m.
Prahy, jmenovitě jejímu řediteli RNDr. Oldřichu Hladovi za bezchybnou a příjemnou
spolupráci. Děkujeme všem přednášejícím a také všem dárcům - finanční dary pobočce jenom
za rok 1997 už dosáhly částky 3 572,20 Kč.
za výbor PP ČAS
Pavel Suchan, předseda.
v Praze 21. 4. 1997

