
Pražská pobočka – zpráva o činnosti za rok 2012

Činnost Pražské pobočky se jako v minulých letech soustředila na pořádání přednášek a exkurzí pro 
své členy, popularizační činnost a vydáváním tištěného zpravodaje Corona Pragensis. Na většinu 
akcí má přístup i veřejnost, mnoho akcí je zaměřeno výhradně na popularizaci astronomie a 
příbuzných věd.

24. ledna 2012 od 18:00, Planetárium Praha - „Astronomické úkazy a zajímavosti v roce 2012“ (Bc. 
Jakub Rozehnal) Souhrn úkazů a zajímavostí, které bychom si neměli nechat v roce 2012 ujít.
28.- 29. ledna - zimní setkání Hodkovice 2012 – v areálu letiště aeroklubu v Hodkovicích nad 
Mohelkou pořádala ve spolupráci s PP ČAS skupina Mikro Astro Čaj. Hlavním programem 
Hodkovic je odborný workshop a přednášky, jejichž úroveň se rok od roku zvyšuje. Pavel 
Vabroušek vyprávěl o astronomické výpravě do Chile. Kromě cestopisných informací a fotografií 
ukázal záběry jižní oblohy a podělil se o informace, co je pro takovou cestu potřeba zajistit a na 
jaké obtíže narazil. Z Ostravy přijel předat své zkušenosti s focením Měsíce a se zpracováním 
výsledků v programu Registax Tomáš Chleboun.
22.února 2012 v 18:30, Štefánikova hvězdárna - „Kosmonautika v roce 2011 a 2012“ přednesl 
Milan Halousek z České kosmické kanceláře a předseda Astronautické sekce ČAS. Přednáška o 
stavu kosmonautiky v roce 2011 a výhledu na rok 2012  s důrazem na pilotované lety. Touto 
přednáškou Milan Halousek převzal štafetový kolík od nezapomenutelného Mgr. Antonína Vítka.
25.února 2012 Exkurze na HaP Johanna Palisy v Ostravě. Prohlídku jsme začali shlédnutím 
pověstného programu pro veřejnost namluvený ostravským nářečím Josefem Matušínským. 
Obdivuhodný byl průlet známým vesmírem v provedení 3D pomocí digitálního planetária. Prohlédli 
jsme si vybavení kopulí určených jak pro veřejné pozorování Zeiss Coudé 150/2250 refraktor, tak i 
vybavení pro realizaci odborného programu – pozorování proměnných hvězd 12“Meade LX200 + 
kamera ST-8.
18. března – Den s PP ČAS v NTM - výroční schůze Pr.ažské pobočky ČAS spojená s 
doprovodným programem; přednáškami které byly přístupné veřjnosti. 

 RNDr. Jan Pretel, CSc., Český hydrometeorologický ústav
– Klimatologie s ohledem na plánovaný konec světa v prosinci 2012 

 Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Astronomický ústav UK
– Vyhubí v prosinci 2012 sluneční erupce lidstvo? 

Pro veřejnost byla zřízena dvě stanoviště pro pozorování Slunce chromosférickým dalekohledem. 
Pozorování byla doprovázena odborným výkladem. Pro členy Pražské pobočky byly určeny 
komentované prohlídky fotografické a astronomické expozice NTM. 
21. dubna - ve spolupráci s organizací ZO ČSOP Žlutý květ v rámci akce Den země v Rudné u 
Prahy jsme připravili pozorování pro veřejnost. Počasí bylo tento rok velmi proměnlivé a tak se 
střídavě pozorovalo okolí a v případě mezer mezi mraky Venuše a také sluneční skvrny a 
protuberance. 
28. dubna až 1. května 2012 v Liticích nad Orlicí „Litické hvězdobraní 2012“. Šestý ročník akce, 
která se postupně stále více zaměřuje na popularizaci astronomie a umožňuje ve stále větší míře 
široké veřejnosti účastnit se jak denního, tak zejména v posledních třech ročnících i nočního 
pozorování z nádvoří hradu. Akce se zúčastnilo 41 osob + dalších 10 návštěvníků, kteří přijeli 
alespoň na část akce. Součástí byly přednášky a pozorování pro veřejnost na které přišlo odhadem 
přes 100 lidí.



18.-20. května 2012 - Zubří u Nového Města na Moravě „Dvanáctá MHV jaro 2012“. Akce určená 
pozorovatelům z celé republiky. Cílem je setkání uživatelů astronomických dalekohledů pod 
tmavou oblohou. s nočním i denním programem. Ústředním tématem byla příprava na blížící se 
přechod Venuše přes sluneční disk. Akce se zúčastnilo kolem 80 pozorovatelů.
6.června 2012 Expedice Přechod Venuše 2012. Členové PP ČAS zorganizovali výjezdy za 
pozorováním přechodu Venuše přes sluneční disk. Celkem jsme vyrazili (vzhledem k nejisté 
předpovědi počasí) na tři stanoviště. 1.Cotkytle vrch Lázek (714 m) u Lanškrouna, 2.Ještěd, 3. vrch 
Děvín v Praze Hlubočepích. Úkaz byl pozorovatelný na všech stanovištích a tak jsme navzdory 
technice získali mnoho GB dat přes různé filtry(zejména Halfa a CaK). Teď už je stačí jenom 
zpracovat... 
13.června 2012 Ústavu fyziky plazmatu AVČR „Exkurze k tokamaku“ Exkurzi jsme zahájili 
přednáškou o jaderné fúzi, o historickém vývoji pokusů, současném stavu a možnostech využití pro 
energetické účely. Následovala vlastní prohlídka tokamaku doprovázená komentářem o technických 
zajímavostech, obtížích a způsobech jejich řešení.
18.-23.9 „Lidové a profesionální hvězdárny Slovenska – exkurze po spřátelených slovenských 
hvězdárnách (Modra, Hurbanovo, Levice, Rimavská Sobota, Rožňava, Michalovce, Humenné, 
Kolonica, Prešov, Stará Lesná, Skalnaté pleso, Lomnický štít, Bánská Bystrica, Žiar nad Hronom a 
Partizánské). V listopadu jsme pak uskutečnili vzpomínkový večer s promítáním fotografií z cesty.

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 vydávala 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 CoronyPragensis.
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