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Tiskové prohlášení

eské astronomické spole$nosti $íslo 24 z 29. b+ezna 2001

Bou ící Slunce a rokování hv zdá
Ve dnech 31.3. – 1.4.2001 se v pra ském Planetáriu bude konat 15. sjezd eské
astronomické spole&nosti – jedné z nejstarších v deckých spole ností u nás. Jednání sjezdu se
zú astní na 40 delegát' jednotlivých slo ek spole nosti a n kolik host', mimo jiné i zástupce
Slovenské astronomické spole nosti. Sjezd bude bilancovat innost za uplynulé t+i roky a volit nové
vedení ,eské astronomické spole nosti na další t+i roky.
,ást programu sjezdu bude p+ístupná i ve+ejnosti. V sobotu 31.3.2001 od 17 do 21 hodin
jsou zájemci srde n zváni do pra ského Planetária na unikátní dvojp+ednášku Astronomie a lety
do vesmíru v 21. století, kterou p+ednesou spole n RNDr. Ji í Grygar, CSc. a Ing. Marcel
Grün.
,eská astronomická spole nost (,AS) je dobrovolné sdru ení odborných a v deckých
pracovník' v astronomii, amatérských astronom' a zájemc' o astronomii z +ad ve+ejnosti. Byla
zalo ena v Praze 8. prosince 1917. Je kolektivním lenem Evropské astronomické spole nosti. ,AS
v sou asné dob nap+. po+ádá Astronomickou sout pro mláde , v nuje se problematice tzv.
sv telného zne išt ní a v letošním roce p+ipravuje +adu vzpomínkových akcí ke 100. výro í
narození eského astronoma Antonína Be vá+e, který se v padesátých letech 20.století celosv tov
proslavil svojí trojicí hv zdných atlas'.
,AS má v sou asnosti asi 450 individuálních a 7 kolektivních len' - mezi nimi nap+.
Astronomický ústav Akademie v d ,eské republiky. ,lenem ,eské astronomické spole nosti se
m' e stát ka dý s dovršeným v kem 15ti let. Ke svému za+azení do spole nosti si m' e vybrat
jednu z místních pobo ek nebo odborných sekcí. Informace o lenství v ,eské astronomické
spole nosti lze získat na www.astro.cz nebo na hv zdárnách.
Rokování hv zdá+' p+eje i Slunce. V sou asné dob se Slunce nachází v maximu slune ní
innosti a lze na n m pozorovat zna né mno ství slune ních skvrn. U8 n kolik dní je na Slunci
ob í slune&ní skvrna. Skupina, ve které se skvrna nachází, má délku 190 000 km, tedy 15 x v tší
ne naše Zem . Slune ní skvrnu doprovází velká erup ní aktivita. Rozhodn stojí zato, aby se
zájemci p+išli podívat na hv zdárny a dalekohledem opat+eným slune ním filtrem se na strukturu
této nebývale velké slune ní skvrny podívali. Ti, kte+í ješt neztratili filtry nebo speciální brýle
pou ívané v roce 1999 k pozorování zatm ní Slunce, je mohou oprášit a podívat se na Slunce.
Skvrna je tak velká, e ji lze snadno pozorovat i pouhým okem. V t chto dnech se skvrna nachází
na st+edu slune ního kotou e. I delegáti sjezdu ,eské astronomické spole nosti budou o víkendu
vycházet p+ed budovu pra ského Planetária, aby se na Slunce p+es filtr podívali. Ani ve+ejnost by
nem la váhat. Podívejte se na Slunce! Jen nezapomeBte, e dalekohled bez filtru by Vás mohl
definitivn p+ipravit o zrak!!
Pavel Suchan
tiskový tajemník ,eské astronomické spole nosti – Štefánikova hv zdárna

,eská astronomická spole nost (,AS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza ními
zále itostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na Pavla Suchana na adrese Štefánikova
hv zdárna, Pet+ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

