
Zápis  řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12.  června 2009 od 
17:30 hod na Štefánikově hvězdárně v Praze

Přítomni: Eva  Marková,  Lenka  Soumarová,  Petr  Komárek,  Lumír  Honzík,  Petr  Sobotka, 
Hosté: Josef Jíra, na část jednání Alena Šolcová. Omluven: Tomáš Bezouška

Elektronické hlasování v období mezi zasedáními VV ČAS:

25. května 2009 -  VV ČAS ČAS pověřil  předsedkyni  historické  sekce ČAS Doc.  RNDr. 
Alenu Šolcovou, Ph.D., dohledem nad realizací Keplerova muzea v Praze.

Zasedání VV ČAS 12. června 2009:

1) Keplerovo muzeum
VV  definitivně  ukončil  otazníky  nad  dosud  neuhrazenými  pohledávkami  J.  Jíry  a  J. 
Dienstbiera. ČAS oběma proplatí faktury v předložené výši. Nový majetek, který bude ČAS 
vlastnit  v Keplerově  muzeu,  je  nutno  zanést  do  inventáře  a  majetek  je  třeba  označit 
inventárními čísly. ČAS obdržela na svůj bankovní účet dotace na zřízení a provoz  Keplerova 
muzea  od Hl.  města  Prahy ve výši  150 000 Kč a 200 000 Kč. A. Šolcová informovala o 
průběhu budování  Keplerova  muzea:  Byly  vyřešeny problémy s elektroinstalací,  probíhají 
práce na vytváření textů do připravené grafiky 14 výstavních panelů a tvorba anglické verze. 
Na webových stránkách muzea  pracuje A. Šolcová  společně s grafiky a  zprovozněn bude 
během července. Ke slavnostnímu otevření muzea by mělo dojít při příležitosti mezinárodní 
konference „Keplerův odkaz v kosmickém věku“ v Praze 24. až 27. srpna 2009. Nové datum 
otevření  muzea  A.  Šolcová  upřesní  do  týdne  a  následně  bude  zveřejněno  na  astro.cz. 
Předsedkyně ČAS na slavnostní otevření pozve primátora Hl. města Prahy. 

2) Hotovost v pokladně
Předsedkyně a hospodář ověřili,  že hotovost v pokladně ČAS souhlasí s údaji v pokladním 
deníku.

3) Czech National Team – nový kolektivní člen
VV  přijal  nového  kolektivního  člena  –  Czech  National  Team,  o.s.  (CNT  se  zabývá 
organizováním distribuovaných výpočtů různých vědních oborů, mezi nimi i astronomických, 
nejznámější je SETI@home.) Smlouva o kolektivním členství byla podepsána na jednání VV. 
Počet kolektivních členů se tak rozrostl na 18. Další kolektivní členové jsou vítáni.

4) Astro.cz
VV uhradí  M.  Kolaříkovi  náklady  spojené  s nákupem hardwaru  pro  astro.cz  po  nedávné 
poruše serveru. VV ČAS se pokusí najít nové fyzické umístění serveru a žádá o pomoc složky 
s hledáním vhodné lokality (nejlépe některá z univerzit).  Alternativou je placený komerční 
hosting  (prověří  Sobotka  a  Mokrý).  VV  ČAS  hledá  posilu  do  redakce  astro.cz  a  podle 
možností nového zájemce i na pozici šéfredaktora.

5) Ceny ČAS
VV ČAS diskutoval o došlých nominacích na ceny Nušlovu, Littera Astronomica a Kopalovu 
přednášku. Všechny ceny budou předány na podzim, Nušlova na Akademii věd, Kopalova 
pravděpodobně  na  konferenci  o  výzkumu  proměnných  hvězd  a  LA  tradičně  na  knižním 



veletrhu v Havlíčkově Brodě. Pro Nušlovu cenu byla vybrána komise ve složení Marková, 
Soumarová, Perek (s doc. Perkem projedná Marková).

6) Noc vědců 2009
ČR dostane od Evropské komise oproti loňskému roku jen asi třetinu finančních prostředků. I 
za těchto podmínek se VV ČAS rozhodl na projektu podílet.  VV ČAS žádá koordinátora 
astronomické části Noci vědců v ČR V. Slezáka o přehled došlých žádostí o finanční podporu 
ze strany složek ČAS.

7) Amatérská astrofotografie
VV ČAS projednal žádost organizátorů soutěže Amatérská astrofotografie  měsíce AAM o 
podporu a vystavování vítězných snímků na astro.cz. Přestože VV ČAS podporuje nejrůznější 
astronomické projekty,  v tomto případě by taková podpora byla kontraproduktivní. ČAS je 
organizátorem  soutěže  Česká  astrofotografie  měsíce  ČAM už  několik  let.  Tato  soutěž  si 
vydobyla své postavení, je velice úspěšná a podpora téměř stejné soutěže jiných organizátorů 
by znamenala tříštění sil a mohla by vyvolat i zmatek veřejnosti a médií. Na žádost odpoví 
Sobotka.

8) Sjezd ČAS 2010
VV stanovil  předběžný termín sjezdu na 10. a 11. dubna 2010. Místo konání sjezdu bude 
upřesněno později, hledá se vhodná lokalita. Na sjezdu bude třeba změnit sídlo ČAS, Pražské 
planetárium nevyhovuje, protože jakákoli pošta pro ČAS tam zaslaná, se vrací odesílateli jako 
nedoručitelná.  VV  vybízí  členy  ČAS  a  zástupce  složek,  aby  se  zamysleli  nad  svou 
kandidaturou do příštího VV ČAS.

Termín příští schůze VV ČAS je středa 16. září v 10:30 na Štefánikově hvězdárně v Praze.

Zapsal: Sobotka


