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Cena Littera astronomica za rok 2005
Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera astronomica za rok 2005
popularizátora astronomie Ing. Pavla Příhodu z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy.
Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 7. října 2005 od 16:00 ve Velkém sále budovy
Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Laureát při této příležitosti
přednese přednášku na téma „Jak se změnila astronomie za posledních 60 let“. Předání
ceny i přednáška jsou přístupné veřejnosti.
Cena Littera astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti, která
svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie u nás. Littera astronomica byla
poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Doc. Josip Kleczek z Astronomického
ústavu AV ČR, Dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a
planetária hl. m. Prahy. Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger, a.s..
Laureát převezme cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky 15.
Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a astronoma Ing. Jana
Vondráka, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR.
Ing. Pavel Příhoda se narodil v roce 1934. Svůj život věnuje popularizaci astronomie. Pracuje na
Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy, kde již několik desetiletí vede kurzy astronomie pro veřejnost
a zanechal tak za sebou již tisíce vyškolených milovníků astronomie, z nichž se mnozí vydali na
vědeckou dráhu a astronomii se věnují profesionálně (sám autor tohoto tiskového prohlášení je
absolventem jeho kurzu). Pro veřejnost zde připravil stovky pořadů. Jeho vystoupení v rozhlasovém
vysílání - např. v pořadu Meteor - patří vždy k nejpoutavějším. Je autorem mapy Marsu, zpřístupnil
tak českým (a nejen českým) uživatelům povrch jiné planety než Země. Od roku 1979 se jako autor
podílí na Hvězdářské ročence. Od roku 1986 dodnes je jejím šéfredaktorem. Zabývá se naukou o
stavbě slunečních hodin a publikuje v tomto oboru. Je autorem populárních knih a brožur o
astronomii pro dospělé i pro děti. Vytvořil řadu knih a příruček praktické astronomie, přehledů
astronomie a návodů na pozorování. Samostatnou kapitolou Ing. Pavla Příhody jsou ilustrace.
Dodnes klasickou technikou, tedy ručním kreslením, vytváří řadu grafů a nákresů úkazů na obloze
pro širokou škálu publikací.
Ing. Pavel Příhoda je čestným členem České astronomické společnosti, byl dlouhodobým
předsedou její Pražské pobočky a předsedou Planetární sekce. Je po něm pojmenována planetka
č. 40410 objevená Lenkou Šarounovou v roce 1999 na observatoři Astronomického ústavu
v Ondřejově.
15. Podzimní knižní veletrh se koná ve dnech 7. - 8. října 2005 v Kulturním domě Ostrov
v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 15. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu
naleznete na http://www.hejkal.cz/trh/. Stánek České astronomické společnosti zve návštěvníky
nejen k nákupu astronomických pomůcek a knih o astronomii, ale také k projekci, diskusím

o vesmíru a losování o výukový CD-Rom autorů Pokorný - Grygar.
Astronomický výběr z programu 15. Podzimního knižního veletrhu:
Pátek 7. 10. 2005
• 13:30 – 15:00 Autogramiáda letošního laureáta ceny Littera astronomica Ing. Pavla Příhody
(stánek České astronomické společnosti).
• 16:00 Slavnostní předání ceny Littera astronomica za literaturu věnovanou astronomii
- 4. ročník (sál Staré radnice na Havlíčkově náměstí).
• 16:15 přednáška Ing. Pavla Příhody „Jak se změnila astronomie za posledních 60 let“
(sál Staré radnice na Havlíčkově náměstí).
Po celou dobu veletrhu
Stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství Aldebaran zve návštěvníky nejen k nákupu
astronomických pomůcek a knih o astronomii, ale také k projekci, diskusím o vesmíru a losování o
výukový CD-Rom autorů Pokorný - Grygar.
Česká astronomická společnost ve spolupráci s hvězdárnou SKYMASTER Hradec Králové
připravila pozorování dalekohledem (zdarma). Za jasného počasí nabídneme návštěvníkům
veletrhu, ale i kolemjdoucím pohled na Slunce přes speciální filtr, kterým je možné pozorovat
protuberance a erupce na Slunci. Pozorování se uskuteční po dobu veletrhu (v pátek 12 - 19,
v sobotu 9 - 17) před Kulturním domem Ostrov. V případě zatažené oblohy předvedeme vlastnosti
dalekohledu na pozemských objektech. Za deště se pozorování nekoná.
Kromě České astronomické společnosti se na prezentaci v rámci letošního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě podílí Hvězdárna Valašské Meziříčí, Nakladatelství Aldebaran, soukromá
hvězdárna Skymaster a knihkupectví Kanzelsberger,a.s..
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______________________________________________________________________________________
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. Archiv tiskových prohlášení lze najít na Internetu na adrese
http://www.astro.cz/cz/download/. S technickými a organizačními záležitostmi ohledně tiskových prohlášení
se obracejte na tiskového tajemníka ČAS Pavla Suchana na adrese Astronomický ústav AV ČR, Boční
II/1401a, 141 31 Praha 4, tel.: 267 103 040, fax: 272 769 023, e-mail: suchan@astro.cz.

