
Zápis ze setkání složek a kolektivních členů ČAS, které se konalo 18. dubna 2009 od 
9:30 do 18:00 hod v Jihlavě

Přítomní zástupci: 
Sekce proměnných hvězd a exoplanet, Astronomické společnosti Most, Hvězdárny Fr. Pešty 
v Sezimově Ústí,  Východočeské pobočky,  Sluneční sekce, Pražské pobočky, Astronautické 
sekce, Astronomické společnosti Pardubice, Západočeské pobočky, Zákrytové a astrometrické 
sekce, Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, 
Jihlavské  astronomické  společnosti,  Přístrojové  a  optické  sekce,  Společnosti  pro 
meziplanetární hmotu, Astronomického ústavu AV ČR, Jihočeské pobočky, Historické sekce, 
Pobočky Třebíč, Astronomického klubu Pelhřimov, Společnosti Astropis, VV ČAS a redakce 
astro.cz.
Celkem do Jihlavy zavítalo 41 zástupců 21 složek a kolektivních členů ČAS.

Hlavní názory a závěry diskusní části setkání složek ČAS:

Granty EU
Libor Lenža (Hvězdárna Valašské Meziříčí) poukázal na náročnost žádání o granty z EU a 
potřebu mít pro to větší zázemí, než má ČAS. Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina 2004 až 
2008) doporučil, aby občanské sdružení jako je ČAS, nebylo hlavním žadatelem o dotace 
z fondů EU, nicméně může být partnerem jiných subjektů např. samosprávy.

Rozpočet 2009
Hospodář ČAS Lumír Honzík upozornil složky na jejich povinnosti, poděkoval složkám, 
které je vzorně plní a požádal složky, které mají v plnění povinností nedostatky, aby je 
napravily. Povinnosti složek viz http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/ Na astro.cz by se 
měly objevit ke stažení formuláře potřebné pro agendu složek.

Logo ČAS
Z diskuze vyplynulo, že k opakování soutěže o nové logo ČAS by nemělo dojít. 
Pravděpodobnost jejího úspěchu je malá. Nadějnou možností je oslovit třeba některou 
z grafických středních škol, případně profesionálního grafika. 

Sjezd ČAS
Předsedkyně ČAS Eva Marková připomněla, že v dubnu 2010 uplynou 3 roky od mandátu 
současného VV ČAS. Vzhledem k tomu, že členové současného VV ČAS už nebudou ve 
velké většině na funkce kandidovat, mely by složky začít hledat kandidáty. Pokud se nenajdou 
lidé ochotní vést CAS v dalším tříletém období, vážně by to ohrozilo existenci ČAS. Vést 
ČAS je zodpovědná práce především pro spolehlivé a nekonfliktní lidi s určitým kreditem za 
svou dosavadní práci v astronomii.

Astro.cz 
Petr Horálek představil astro.cz, především některé méně známé stránky a služby a vyzval 
nové autory a programátory z řad členů ČAS na spolupráci při vytváření 
nejnavštěvovanějšího astronomického serveru v ČR. Karel Mokrý představil statistiky 
návštěvnosti astro.cz, návrhy nového vzhledu a výsledky dotazníku, který vyplnili zástupci 
složek. Většina přítomných navštěvuje astro.cz denně, nejvíce je zajímají články, zachovala 
by tradiční modrý vzhled a doporučuje web zpřehlednit. 

Zapsal: Petr Sobotka

http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/

