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Zápis ze schůze 14. září 2012 
 
přítomni: Fortelný, Houzarová, Mahr, Martinů, Špačková, Štork 
hosté: Murár, Švihálková 
 

 
1. Pobočka si připomněla návštěvu Ebicyklu v Třebíči 30.–31. července 2012. Účastníci si pobyt 

v Třebíči velmi pochvalovali a obdrželi jsme i poděkování od RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který nám 
věnoval knihu Na kole ke hvězdám, která popisuje již skoro třicetiletou historii tohoto letního cyklis-
tického putování od hvězdárny k hvězdárně. Pobočka děkuje všem, kteří se o milé návštěvníky posta-
rali, zvláštní poděkování zasluhují Jiljí Mahr, RNDr. Oldřich Martinů a Roman Šula.  
 

2. Filip Murár stručně pohovořil o své účasti na 6. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice 
v Rio de Janeiro ve dnech 4.–14. srpna 2012. Na některou z příštích schůzí přislíbil další povídání i 
s fotografiemi. Filipovi velmi gratulujeme k probojování se do reprezentačního týmu České republiky 
a k zisku stříbrné medaile.  

 
3. Pobočka začala vybírat příspěvky do ČAS. Kdo na schůzi nebyl, má příležitost ještě na příští schůzi, 

pokud nedorazí ani tam, nechť kontaktuje hospodářku pobočky Mgr. Jindřišku Špačkovou a dohodne 
se na zaplacení jiným způsobem. 

 
4. Ředitelka DDM Bc. Jarmila Pavlíčková se nás obrátila s návrhem užší spolupráce. Blíže tuto myšlenku 

na schůzi objasnila Mgr. Jana Švihálková. Jednalo by se o zajištění pátečního večerního programu pro 
případ špatného počasí, že by návštěvníci mohli hvězdárnu navštívit i v případě nepříznivého počasí a 
místo pozorování dalekohledem si podiskutovat o astronomii s odborníky. Pro členy pobočky by to te-
dy znamenalo, aby každý pátek někdo držel na hvězdárně pohotovost a měl připravené nějaké kratší 
zajímavé povídání a odpovídal na dotazy návštěvníků. Pobočka samozřejmě vítá další rozšíření činnos-
tí hvězdárny. Avšak vzhledem k tomu, že držet službu každý týden je značný časový závazek, navíc 
s přihlédnutím k tomu, že odměna za práci na hvězdárně obvykle stěží pokryje akorát cestovné, byli 
přítomní členové pobočky poněkud skeptičtí, co se týká dohodnutí časových a finančních detailů. Vy-
zýváme tedy kolegy, kteří na schůzi nebyli, aby vyjádřili svoji ochotu se na pátečním programu podí-
let. Ve větším počtu zúčastněných by tato činnost mohla být reálná.  

 
5. V souvislosti s pátečním programem, především kroužky pro mládež, nebude možné, abychom schůze 

pobočky měli na hvězdárně. Ředitelka DDM navrhuje, abychom se scházeli v sousední budově. Je 
otázka, zde je to nutné, když se obvykle scházíme pouze v počtu, že bychom se vešli i k Jiljímu do 
kanceláře. Nehledě na to, že např. na příští schůzi si budeme chtít prohlédnout snímky na počítači, nej-
lépe s projektorem.  

 
6. Přednáška Doc. RNDr. Aleny Šolcové, Ph.D. o kalendářích předkolumbovských civilizací se uskuteční 

v úterý 16. října od 18:00 na hvězdárně. Pro vylepování, rozesílání a další propagaci doporučujeme le-
ták, který je ke stažení na stránkách DDM http://www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html 

  
 

 
RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. 

tajemník pobočky 


