Zápis z jednání Výkonného výboru, ze dne 7.1.2003 v Praze

Přítomní členové VV: Štěpán Kovář, Karel Halíř, Petr Bartoš, Karel Mokrý
Přítomní členové RK: -
Přítomní hosté: Jiří Grygar, Pavel Suchan

Na jednání VV byly projednány následující body:

1)	VV schválil termín 16. sjezdu ČAS, a to na 3.-4. dubna 2004. Místo konání gymnázium Litomyšl (ředitel Otakar Karlík)

2) 	VV schválil termín setkání složek na 26. dubna 2003 v dopoledních hodinách, místo konání planetárium. Předběžné body programu:
	dopoledne - hospodaření složek, příprava změnu stanov

odpoledne - návštěva knižního veletrhu 
Realizací pověřen Petr Bartoš

3)	VV projednal aktuální stav na hvězdárně v Mostě a v planetáriu Most. O celkové situaci informoval Štěpán Kovář a Jiří Grygar. K situaci se VV vyjádří dle dalšího vývoje situace a podle aktuální potřeby.

4)	Astronomická olympiáda – zprávu o jednání s panem Randou a Volfem (zástupci organizátorů fyzikální olympiády) přednesl Petr Bartoš. Při jednání v Hradci Králové byly dohodnuty přesné body vzájemné spolupráce a stanoveny termíny pro realizaci astronomické olympiády ve školním roce 2003/4: 
	březen 2003 – návrh a podepsání smlouvy o spolupráci

15.8.2003 – předání kompletních podkladů pro školní kolo olympiády (zajišťuje ČAS)
15.9.2003 – distribuce materiálů pro školní kolo (zajišťuje výbor fyzikální olympiády)
31.12.2003 – uzávěrka výsledků školního kola (vyhodnocují učitelé, výsledky zasílají ČASu)
31.1.2004 – rozeslání druhého (korespondenčního) kola soutěže (zajišťuje ČAS)
30.4.2004 – uzávěrka druhého kola
30.5.2004 – výsledky druhého kola (zajišťuje ČAS)
konec června 2004 – finále (zajišťuje ČAS pravděpodobně na AV ČR)
Astronomická olympiáda by měla mít tři kola:
	kolo – školní (vyhodnocují školy)

kolo – korespondenční (vyhodnocují lektoři)
kolo – finále (jednodenní finále)

5)	VV řešil zbývající problémy s účetnictvím roku 2002.
	VV stanovil termín předání účetnictví nové účetní na konec ledna 2003.

6)	VV vyslechl zprávu Pavla Suchana o stavu problematiky světelného znečištění. 
VV konstatoval, že vzhledem k ukončení práce na legislativních úpravách světelného znečištění, končí mandát odborné skupiny pro světelné znečištění.
VV dále pověřil Pavla Suchana koordinací osvětové činnosti ČASu v problematice světelného znečištění, která by měla být zaměřena vysoce konstruktivně, a to především vůči veřejnosti, státní správě a sdělovacím prostředkům. V rámci další činnosti by měla být navázána spolupráce s odborníky různých profesí a s “osvětlovacími” firmami.


Zapsal dne 7.1.2003 Petr Bartoš

