
 

Hodokvas 
 

 

 

členů 
České astronomické společnosti 

po 75 letech 

 

7. máje L.P. MMXXII 
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Program 

 

12.30 Otevření prostor nebeských 

 po příchodu obdrží každý předkrm ve formě kapalné, 

obohacené plody země  Soupe de pomme de terre 

13 – 16 Odpolední pásmo 
 - promítání fotografií historických a dokumentů 

s komentářem přiměřeným i bez něj  

 - diskuse a debaty po skupinkách i mimo ně na témata 

vybraná a společensky přijatelná 

 - drobné hvězdné proslovy a zdravice 

17   Slavnostní večeře  
 - večerní krmě bude zahájena proslovem předsedy České 

astronomické společnosti 

 - proslov následován bude přípitkem toho okamžiku 

důstojným 

 

 Menu krmě večerní 
  Salade de pommes de terre, steak en pâte 

  Un dessert particulièrement délicat 

  Bière ou limonade 

  

18 Hudba nebeských sfér  
 ku poslechu hraje Říčanský komorní orchestr  

 hudební pásmo zahájí sólem houslovým Jakub Rozehnal 

19 – 22 Večerní pásmo 
 - promítání fotografií historických a dokumentů 

s komentářem přiměřeným i bez něj  

 - diskuse a debaty po skupinkách i mimo ně na témata 

vybraná a společensky přijatelná 

 - drobné hvězdné proslovy a zdravice 

22.30 Uzavření prostor nebeských 



Poznámky k programu 

 

Po celou dobu bude k volnému shlédnutí výběr z výstavy o historii 

České astronomické společnosti, zavěšený v prostorách přilehlých 

 

Mezi promítanými dokumenty historickými budou mimo jiné 

fotografie výběru vytříbeného na témata: 

 - výstavba Skalnatého Plesa z archivu A. Bečváře 

 - výstavba Onřejovské observatoře z archivu J. Friče 

 - ze života A. Bečváře z archivu A. Bečváře 

 
 

Mezi proslovy přednesenými odpoledne či večer zazní rovněž: 

 - prezentace nové publikace Zrcadlo kosmu od A. Bečváře 

  https://www.cas100geo.cz/p/zrcadlo-kosmu/  

 - pozvánka na MegaEvent Slunce / Česko v ESO 

  https://www.cas100geo.cz/sun-eso-2022/  

 - zpráva o digitalizaci archivu ČAS a astronomických periodik 

 

 

 

Jak to bylo před 75 lety? 

 

 

 

  

https://www.cas100geo.cz/p/zrcadlo-kosmu/
https://www.cas100geo.cz/sun-eso-2022/


K organizaci večera 

 

Termín:   7. 5. 2022  (přesunuto z původního termínu 6.11.2021 ) 

Místo: KD U Boudů, Praha – Kolovraty 

  http://uboudu.cz/kontakt/ 

Jídlo a pití  dle vlastního výběru nad rámec večeře bez omezení: 

  http://uboudu.cz/jidelni-listek/ 

  http://uboudu.cz/napojovy-listek/  

Kapacita:  60 osob 

Pořádá:  Historická skupina ČAS  

 Petr Bartoš, Štěpán Kovář 

  https://www.zrisehvezd.cz/  

Cena: 290,- Kč 

Cena zahrnuje kompletní program, večeři o dvou chodech včetně 

nápojů, přípitek. 

Objednávka:  https://www.cas100geo.cz/obchod/  

 

 

Reklamní prostor neplacený 
 

Publikace a sborníky z produkce Historické skupiny 
https://www.hvezdarna-fp.eu/hfp-50-/publikace/ 

můžete si objednat a budou vám dodány tohoto večera 
https://www.cas100geo.cz/obchod/?collection=publikace 

 

Knižní novinka                  Antonín Bečvář – Zrcadlo kosmu 
220 stran A4, pevná vazba, rukopis 1949, tisk 2022 

https://www.cas100geo.cz/p/zrcadlo-kosmu/ 
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