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Sjezd České astronomické společnosti za „dohledu“ čtyř planet na obloze 

 

Ve dnech 27. – 28. 3. 2010 se na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově bude konat 18. 

sjezd České astronomické společnosti – jedné z nejstarších vědeckých společností u nás. Jednání 

sjezdu  se zúčastní  na  60  delegátů  jednotlivých  složek  společnosti  a  několik  hostů,  mimo  jiné 

i předseda Slovenské astronomické společnosti.  Sjezd bude bilancovat činnost za uplynulé tři roky 

a volit nové vedení České astronomické společnosti na další tři roky.  

  

Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků 

v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z  řad veřejnosti. Byla založena 

v Praze 8. prosince 1917. Je členem Rady vědeckých společností České republiky a kolektivním 

členem Evropské astronomické společnosti. ČAS kromě práce poboček a odborných sekcí 

v současné době např. pořádá Astronomickou olympiádu, věnuje se problematice světelného 

znečištění,  provozuje  Keplerovo  muzeum  v  Praze,    organizuje  Českou  astrofotografii  měsíce 

a především provozuje vědecko populární web s vysokou denní návštěvností www.astro.cz. 

 

Na sjezdu České astronomické společnosti bude slavnostně předána Kvízova cena 2010 Martinu 

Lehkému (viz Tiskové prohlášení č. 139). 

 

ČAS má v současnosti asi 500 individuálních a 18 kolektivních členů - mezi nimi např. 

Astronomický ústav Akademie věd České republiky.  Členem České astronomické společnosti se 

může stát každý s dovršeným věkem 15ti let. Ke svému zařazení do společnosti si může vybrat 

některou  z  místních  poboček  nebo  odborných  sekcí   –   viz   http://www.astro.cz/cas/.    

Informace o členství v České astronomické společnosti lze získat na www.astro.cz. 

 

Rokování hvězdářů přejí i planety na obloze. Na večerní oblohu se jako Večernice vrací planeta 

Venuše. Navíc začátkem dubna budeme moci na obloze pozorovat čtyři okem viditelné planety – 

Merkur, Venuši, Mars a Saturn. Více o tom přineseme v tiskové informaci 29. března 2010. 
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Mimořádné pozorování planety Mars pro veřejnost – Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov 

V předvečer sjezdu České astronomické společnosti - v pátek 26. března 2010 za jasného počasí od 

19 do 21 hodin se koná pozorování planety Mars. Pozorování se uskuteční v historické Západní 

kopuli v  Ondřejově  a  také  za  pomoci  přenosného  dalekohledu v prostoru historické hvězdárny 

u muzea. Průvodci budou astronomové a také členové Astronomického kroužku Astronomického 

ústavu AV ČR. Pro veřejnost, zdarma! Pouze za jasného počasí. Mapku s polohou Marsu na jarní 

obloze najdete na http://www.asu.cas.cz/_data/mars_obloha_1268155603.jpg.  

  

                                                                                   

Sjezd České astronomické  společnosti se  uskuteční  o víkendu  27. – 28. března 2010 na 

Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.  Výběr z programu (podrobný program najdete na 

http://www.astro.cz/cas/dokumenty/sjezd/2010):   

 

Sobota 27. března 2010 
 

11:00 

Zahájení, přivítání hostů (RNDr Eva Marková, CSc. - předsedkyně, RNDr. Jiří Grygar, CSc. - 

čestný předseda) 

Přivítání na Astronomickém ústavu AV ČR (Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - ředitel) 

Vystoupení hostů 

 

13:00  

Zpráva o činnosti ČAS za období mezi sjezdy 

 

16:00 Slavnostní předání ocenění Astrofotograf roku 2009 

16:15 Předání Kvízovy ceny 2010 a přednáška laureáta  
17:30 Nahlédnutí do sjezdu a organizace Polské astronomické společnosti - Dr. Arkadiusz Berlicki   

18:30 Přednáška: Výzkum Slunce z kosmu – Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. 

 

Neděle 28. března 2010 
 

8:30  

Volba čestných členů ČAS 

Volba předsedy ČAS a členů Výkonného výboru České astronomické společnosti 

Informace o připravovaných akcích v roce 2010 

Usnesení 18. sjezdu ČAS 

Exkurze po vybraných pracovištích Astronomického ústavu AV ČR  

                                                                                                                      

                                                                             Pavel Suchan 

                                                   tiskový tajemník České astronomické společnosti  

 
Česká  astronomická  společnost  (ČAS)  vydává  od  května  1998  tisková prohlášení  o aktuálních   astronomických   

událostech a událostech s astronomií souvisejících. Počínaje tiskovým prohlášením č. 67 ze dne 23.10.2004 jsou některá 

tisková prohlášení vydávána jako společná s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. Archiv tiskových 

prohlášení  a  další  informace  nejen  pro  novináře  lze  najít  na  adrese  http://www.astro.cz/media.    S   technickými 

a organizačními záležitostmi ohledně tiskových prohlášení se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana na 

adrese Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail: 

suchan@astro.cz. 
 


