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V Praze je mnoho zajímavých míst, plných 
zeleně, ševelících korun staletých stromů 
a zajímavých zákoutí, hladících po duši. 
Zákoutí plných klidu a pohody v tepajícím 
srdci velkoměsta. Jedním z  takových míst 
je dozajista i rozlehlá pražská Stromovka. 
A jako pomyslná perla v  moři skví se v  ní 
budova pražského planetária. Jeho provoz 
se datuje od 20. listopadu roku 1960, a za 
tu dobu vychovalo několik generací nad-
šených astronomů. Když jsem 24. března 
2018 stoupala po jeho schodech, tiše jsem 
postála u pamětní desky Giordana Bruna. 
Snad proto, že mám na toto místo osobní 
vzpomínku, snad proto, že mě jeho osud 
pokaždé zabolí. 

Planetárium Praha po dlouhých letech opět 
hostilo významnou akci České astronomické 
společnosti, a to konferenci poboček, odbor-
ných sekcí a kolektivních členů ČAS-u. To, že 
jsme se mohli setkat právě zde, v důstojných 
prostorách pražského planetária, je zásluha 
nového ředitele Mgr. Jakuba Rozehnala, za 
což mu patří veliký dík. Cílem tohoto setká-
ní bylo více propojit amatérskou astronomii 
s tou profesionální. 
Poslední březnový víkend, ještě docela chlad-
ný a mrazivý, tedy pro tentokrát patřil všem 
významným představitelům ČAS-u, zástup-

cům rozličných sekcí, složek a odborných 
astronomických skupin. Jmenované setkání 
bylo naplánováno na dva dny, aby byl dosta-
tek času a prostoru pro prezentaci všech, kteří 
se chtěli pochlubit výsledky své celoroční čin-
nosti. Sobotní setkání bylo navíc zakončeno 
společenským večerem v nedaleké restauraci. 
Tento večer byl pojat nejen jako milé zakon-
čení nabitého sobotního programu, ale také 
jako prostor pro vzájemné seznámení. 
První sobotní příspěvek pronesl součas-
ný předseda ČAS prof. Petr Heinzl, který 
v  krátkosti představil svoje vize do budouc-
nosti. Prof. Heinzl především zdůraznil, že 
ČAS se bude více orientovat na spolupráci 
s  profesionálními astronomy. S  potěšením 
poznamenal, jak je velice šťasten, že se 
konečně po dlouhé době mohlo konat setkání 
ČAS opět v  Planetáriu Praha. Připomněl, že 
v  Česku se v  poslední době nekonaly žádné 
národní astronomické konference, a proto 
by setkání složek ČAS mohlo být důstojným 
vzorem takové národní konference. Dodal, 
že příští rok se bude podobná akce opakovat 
s  tím, že se budou střídat přednášky 
profesionálních a amatérských astronomů. 
O trvale udržitelné astronomii poreferoval 
prof. Vladimír Karas, ředitel Astronomické-
ho ústavu AV ČR. Poté se prezentovaly nové 
pracovní skupiny ČAS ČNKA (kterou před-

stavil prof. Jan Palouš) a SCOSTEP (předsta-
vil Z. Němeček). Ústav teoretické fyziky a as-
trofyziky PřF MU v Brně uvedl prof. Zdeněk 
Mikulášek. 
Po příjemném obědě pohovořil o světelném 
znečištění a vládních (ne)snahách o jeho re-
gulaci místopředseda a tiskový mluvčí Astro-
nomického ústavu AV ČR Pavel Suchan, který 
byl rovněž oceněn Cenou Zdeňka Kvíze České 
astronomické společnosti za popularizaci. 
Program byl doslova nabitý velmi zajímavými 
přednáškami, které bohužel všechny vyjmeno-
vat nelze, ale za všechny bych ráda připomněla 
přednášku o aktuálním tématu exoplanet nebo 
informace o Astronomické olympiádě, o které 
s velkým zápalem referoval Ing. Jan Kožuško. 
V rámci této konference se představily i něk-
teré z poboček a sekcí ČAS, například poboč-
ka Vysočina, o které promluvil její předseda 
RNDr. Jakub Hraníček, nebo Kosmologická 
sekce, kterou znamenitě reprezentoval její 
předseda Ing. Vladimír Novotný. Astrono-
mickou expedici v Úpici přiblížil Mgr. Pavel 
Scheirich. 
Astronomicky laděný víkend v  prostorách 
Planetária Praha se stal novým počátkem ve 
spolupráci ČAS a Planetária Praha. Noblesu 
tohoto setkání ocenili myslím všichni z  pří-
tomných. 

Jana Žďárská

Hvězdy České astronomické společnosti 
v pražském planetáriu

1. Planetárium Praha po dlouhých letech opět hostilo vý-
znamnou akci ČAS.

2. Prof. Jan Palouš s prof. Zdeňkem Mikuláškem, oba držitelé 
významného ocenění ČAS – Nušlovy ceny.

3. Předseda Kosmologické sekce Ing. Vladimír Novotný 
s prof. Michalem Křížkem.
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