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Máme za sebou třetí rok činnosti, v němž PP řídil výbor ve složení Marcel Grün,
Tomáš Kohout, Pavel Příhoda, a Jan Sládeček. Řekněme rovnou, že by toho mnoho nesvedli
bez vydatného přispění Lenky Soumarové (která se vzorně starala o evidenci členů) a bez
Luďka Vašty, na jehož bedrech bylo vydávání našeho zpravodaje Corona Pragensis - vychází
již od roku 1993 a v uplynulém období pravidelně a včas. Šéfredaktor se svými
spolupracovnicemi Klárou Jeřábkovou, Lucií Kárnou, Alenou Rybníčkovou a Jitkou
Szokalovou stíhá ročně připravit, vydat a distribuovat 10 samostatných čísel a jedno
dvojčíslo. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že s některými autory je opravdu potíž...
A ještě se staral o naše stránky na adrese praha.astro.cz.
Členové ČAS z Prahy a okolí se setkávali v pražském Planetáriu, obvykle v kinosále na
setkáních, jejichž hlavní náplní byly přednášky pozvaných hostů s následnou diskusí. Za tři
roky se jich uskutečnily více než dvě desítky a je škoda, že zájem o ně postupně upadal
(i když laťka výběru přednášejících byla poměrně vysoká a podařilo se mezi ně zařadit
i doc. Petra Jakeše nebo Ing. Antonína Rükla...). Výjimkou jsou přednášející ze zahraničí, na
nichž bývá vždycky plno (byli mezi námi i Patrick Moore, Zdeněk Sekanina a dva američtí
kosmonauti), z našich měla srovnatelnou návštěvnost snad jen kombinace Grygar-Grün.
Nejlepším "klubovým" večerem bylo příjemné setkání s názvem Vzpomínky na zatmění, kde
jsme sami sobě prezentovali svá pozorování a úlovky ze zatmění Slunce v srpnu 1999.
S prostředky PP výbor hospodařil velmi skromně a šetrně. Umožnila to ovšem
mj. i spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy a několik sponzorů, kteří snížili
naše náklady na poštovné za Coronu Pragensis. Příznivou finanční bilanci ovlivnily v nemalé
míře též četné dary našich členů - snažili jsme se za ně poděkovat ve zpravodaji a činíme tak
rádi ještě jednou.
Dotace, kterou jsme během tří let dostali na činnost od VV ČAS činila zhruba 2/3 výše našich
odvodů do celospolečnostní pokladny - avšak může nás hřát vědomí, že i díky našim penězům
bylo možné uskutečnit několik výborných celostátních akcí.
Počátkem roku 2000 jsme měli v hotovosti 13534,60 Kč a na účtu 32947,70 Kč. Na konci
roku to bylo v hotovosti 26583,- Kč a na účtu 33128,90 Kč. Bohužel, zemřel nám revizor
prof. Leo Lemež, a proto bude nutné revizi provést nově zvoleným revizorem.
Celkový růst našeho jmění shrnuje tabulka (vždy k 31.12.):
1997
1998
1999
2000

22836,10
38576,50
46483,00
59711,90

Kč
Kč
Kč
Kč

Odstupující výbor tedy předává dobré finanční zajištění PP - na těchto základech můžeme
stavět!
Při minulých volbách se našli pouze shora jmenovaní obětavci (a víc ani jeden!), kteří byli
ochotni ujmout se vedení pobočky. Nelze sice říci, že by se výboru podařilo klubový život
příliš oživit, ale příjemné bylo pro nás zjištění, že se (pravda, po delším usilovném
přemlouvání) nyní našel dostatek kandidátů do nového výboru (jistě na tom má podíl osobní
šarm nového předsedy). S ohledem na své pracovní zatížení v nové funkci ředitele HaP jsem
se rozhodl (poprvé od r. 1967) nekandidovat do výboru PP a požádal jsem kolegu Pavla
Suchana, který byl předsedou přede mnou, aby zkusil složit nový tým. Nyní už mohu říci
s radostí, že se mu to podařilo a že máme své veslo komu předat.
Závěrem bych rád poděkoval jménem odstupujícího výboru všem kolegům a kolegyním, kteří
(které) přispěli svým podílem k naší společné činnosti. A novému výboru přejeme hodně
úspěchů - ve prospěch našeho společného zájmu.
Ing. Marcel Grün byl v minulém období předsedou PP ČAS, je ředitelem Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.

