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Cena Littera Astronomica za rok 2017 udělena
Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2017 Jindřicha
Suchánka z TV Noe za jeho v letošním roce již desetiletý seriál pořadů popularizujících
astronomii. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 20. října 2017 v 17:00 na 27.
Podzimním knižním veletrhu v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Po předání ceny
od 17:15 se bude konat beseda s laureátem na téma "Astronomie prostřednictvím televize".
Laureát převezme cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky 27.
Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a místopředsedy
České astronomické společnosti Pavla Suchana.
Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti nebo
nakladatelství, která nebo které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie
u nás. Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Doc.
RNDr. Josip Kleczek, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR (dvojnásobný držitel), RNDr. Jiří
Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m.
Prahy, Ing. Pavel Příhoda z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, RNDr. Oldřich Hlad z Hvězdárny
a planetária hl. m. Prahy, Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně,
Mgr. Antonín Vítek, CSc. z Akademie věd ČR, Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. z ČVUT,
Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, Mgr. Pavel Gabzdyl z Hvězdárny a planetária Brno,
František Martinek z Hvězdárny Valašské Meziříčí, Mgr. Jana Olivová z Akademického bulletinu
(Akademie věd) a manželé Hadravovi (Akademie věd). Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger,
a.s. (www.kanzelsberger.cz) a Společnost Astropis (www.astropis.cz).
Jindřich Suchánek se narodil 1. dubna 1954. Je absolventem Pomaturitního studia astronomie na
Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Věnuje se dlouhodobě popularizaci astronomie. Před deseti lety,
v roce 2007, inicioval v ostravské TV Noe vznik televizního seriálu Hlubinami vesmíru, který má
dvě složky. Jednu tvoří obsáhlé rozhovory s českými i slovenskými astronomy i specialisty na
kosmonautiku v trvání 45 minut, ve kterých už vystupovalo mnoho desítek osobností. Druhou částí
jsou kulaté stoly vysílané živě v trvání 90 minut, v nichž debatují obvykle tři odborníci na aktuální
témata a do vysílání mohou vstupovat diváci telefonicky nebo pomocí SMS a e-mailu. Jindřich
Suchánek tento pořad doslova vydupal ze země, přichází s tipy na účinkující a především píše
scénáře. Pořady také moderuje a doplňuje obrazovými materiály. Každý díl má v TV Noe premiéru
v primárním vysílacím čase ve 20 hodin a dvě reprízy během příslušného měsíce. Pak je pořad
uložen do archivu, kde je trvale k dispozici zájemcům a tak výrazně narůstá počet diváků.
V prvním roce seriálu v něm vystupoval od února 2007 každý měsíc RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., ale
od roku 2008 se začali hosté střídat. Mezi nejvýznačnějšími hosty pořadu byly takové osobnosti
jako Josip Kleczek (dvojnásobný laureát ceny Littera Astronomica), Luboš Perek, Jan Palouš,
Antonín Vítek (laureát ceny Littera Astronomica), Petr Kulhánek (laureát ceny Littera
Astronomica) nebo Jan Kolář. Často však dostali prostor i mladší čeští a slovenští astronomové a
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fyzikové, např. Pavel Gábor, Soňa Ehlerová, Michael Prouza, Vladimír Wagner, Richard Wunsch,
Ladislav Šmelcer, Petr Horálek a další.
TV Noe vysílá pro celé Česko i Slovensko, takže v současné době jde patrně o jedinečnou stanici,
která věnuje popularizaci astronomie nejvíce prostoru v hlavním vysílacím čase. Zvláštní lahůdkou
byl přímý přenos z úplného zatmění Slunce 13. 11. 2012 v Austrálii, komentovaný z ostravského
studia Petrem Kulhánkem z ČVUT a Miroslavem Bártou z Astronomického ústavu AV ČR a
"zopakování" přímého přenosu i ze zatmění 21. 8. 2017 v USA.
Letos počátkem roku oslavil tedy tento počin Jindřicha Suchánka desetileté jubileum, a v
přípravě jsou už další díly pro příští rok. Jde o jedinečný přínos pro popularizaci astronomie,
který navíc představuje obrazem i řadu představitelů naší astronomie. Scénáře pořadů by
dnes už vydaly na tlustou knihu. Z těchto důvodů byla udělena cena Littera astronomica za
rok 2017 Jindřichovi Suchánkovi, a to jak za vlastní popularizaci, tak jako uznání za
dramaturgii ostravské TV Noe.
Kontakt na laureáta, e-mail: suchanek.jindrich@gmail.com
27. Podzimní knižní veletrh se koná ve dnech 20. – 21. října 2017 v Kulturním domě
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 27. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu
naleznete na http://veletrh.hejkal.cz/. Česká astronomická společnost v Havlíčkově Brodě již po
šestnácté slavnostně udělí cenu Littera Astronomica za literaturu spojenou s astronomií.
Astronomický výběr z programu 27. Podzimního knižního veletrhu:
Po celou dobu konání veletrhu
Stánek České astronomické společnosti nabízí prodej knih a zodpovídání dotazů veřejnosti.
Pozorování Slunce dalekohledem (zdarma). Za jasného počasí nabídneme návštěvníkům veletrhu,
ale i kolemjdoucím, pohled na Slunce přes filtry, kterými je možné pozorovat sluneční skvrny.
Pozorování se uskuteční po dobu veletrhu (v pátek 10 – 19, v sobotu 9 – 17) před Kulturním
domem Ostrov. V případě zatažené oblohy předvedeme vlastnosti dalekohledu na pozemských
objektech. Za deště se pozorování nekoná. Zajišťuje Jihlavská astronomická společnost.
Pátek 20. října 2017
17:00 slavnostní předání ceny Littera Astronomica 2017. V Salonku 2 v prvním patře
Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod. Cenu předá knihkupec Jan Kanzelsberger,
ředitelka Podzimního knižního veletrhu PhDr. Markéta Hejkalová a místopředseda České
astronomické společnosti Pavel Suchan.
17:15 Beseda laureáta na téma "Astronomie prostřednictvím televize". V Salonku 2
v prvním patře Kulturního domu Ostrov, Havlíčkův Brod.
Kromě České astronomické společnosti (www.astro.cz) na přípravě spolupracuje Nakladatelství
Aldebaran (nva@nva.cz) a Jihlavská astronomická společnost (http://www.jiast.cz/). Více
informací o 27. Podzimním knižním veletrhu najdete na www.hejkal.cz.

Pavel Suchan – tiskový tajemník České astronomické společnosti
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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, 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.: 226 258 411, e-mail: suchan@astro.cz.
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