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Zápis ze schůze 9. listopadu 2012
přítomni: Fortelný, Houzarová, Krejča, Mahr, Martinů, Špačková, Štork
host: Murár
1. Vzhledem k tomu, že obvyklý termín schůze připadal na den, kdy Ing. Bc. Miloš Tichý přijel
do Třebíče předat vedení města osvědčení o pojmenování planetky (48638) jménem našeho
města, byla hlavní náplní schůze jeho přednáška pro širokou veřejnost „Jsou planetky opravdu
nebezpečné?“. Běžné záležitosti jsme tedy probrali jen krátce.
2. Třebíčská pobočka ČAS je velice potěšena návštěvou Jany a Miloše Tichých v Třebíči a doufáme, že se jim v našem městě líbilo. Velmi milým překvapením bylo, že osvědčení o pojmenování planetky neobdrželo jen vedení města, ale také naše pobočka ČAS. Velice za tuto
hezkou připomínku děkujeme.
3. Ihned po přednášce mezi členy pobočky vznikl zájem uspořádat exkurzi na Kleť. Jako nejvhodnější termín, kdy oplatit návštěvu, nám byly doporučeny letní měsíce, kdy jsou noci nejkratší a astronomové mají čas i na denní aktivity a také lanovka je v provozu po celý den. Budeme tedy na léto 2013 plánovat tuto akci.
4. Pobočka hodnotí i předchozí přednášku 16. října 2012 jako velice zdařilou. Povídání doc.
Aleny Šolcové o kalendářích předkolumbovských civilizací si přišlo poslechnout velké množství posluchačů, sál byl zcela zaplněn. Přednáška byla velmi zajímavá, bylo příjemné se
dozvědět podrobnosti o počítání času ve Střední Americe před příchodem Evropanů i obecně
o stylu života těchto civilizací.
5. Rostislav Štork se v zastoupení předsedy pobočky zúčastnil zasedání Výkonného výboru ČAS
31. října 2012, o průběhu zasedání informoval členy pobočky emailem. Na schůzi jsme o tom
a o budoucnosti pobočky debatovali jen velmi stručně. Vzhledem k nepřítomnosti Romana
Šuly lze jen těžko spekulovat, zda bude chtít pokračovat ve funkci předsedy. Nicméně ani na
další místa ve výboru pobočky se zatím kandidáti nehlásí.
6. Pobočka stanovuje termín letošní poslední schůze („mikulášské“) na 7. prosince 2012 19:00.
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