
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. prosince 2009 od 13:00 na 
Štefánikově hvězdárně v Praze 
 
Přítomni: Eva Marková, Lenka Soumarová, Lumír Honzík, Tomáš Bezouška, Petr Komárek, Petr 
Sobotka, Hosté: na část jednání Pavel Suchan, Vojtěch Sedláček. 
 
Keplerovo muzeum 
V. Sedláček předložil za agenturu ProVás podrobně rozepsanou asi polovinu nákladů na vznik a 
vybavení Keplerova muzea v Praze. VV ČAS se po diskuzi dohodl s V. Sedláčkem, které 
s předložených nákladů uhradí agentuře z dotace Hlavního města Prahy. VV uhradí také další 
náklady, ale na ty také potřebuje podrobně rozepsané položky (Sedláček dodá do týdne). Agentura 
ProVás pak vystaví příslušné faktury s rozpisem položek. Poté budou na zakoupený majetek ČAS 
připevněna inventární čísla. S majitelkou domu, kde je umístěno Keplerovo muzeum, bude 
z důvodu udržitelnosti činnosti Keplerova muzea i v roce 2010 domluveno předplacení služeb na 
první čtvrtletí 2010 (připraví Sobotka). Magistrát přislíbil dotaci na provoz Keplerova muzea také 
pro rok 2010 (realizaci dohodne Sobotka). V lednu proběhne jednání s Magistrátem o dlouhodobé 
podpoře muzea, aby nebylo třeba každoročně žádat o dotaci, jejíž výše není jistá. VV se po dohodě 
s V. Sedláčkem rozhodl, že po sjezdu ČAS bude provedeno zhodnocení expozice a provozu muzea. 
VV má k expozici určité připomínky, např. absence větší míry interaktivních prvků. 
 
Kopalova přednáška 2009 
Ke slavnostnímu přednesení dojde 18. prosince 2009 od 17:30 v Praze v budově Akademie věd ČR 
na Národní třídě 3 v místnosti č. 108 v prvním patře. Členové ČAS jsou srdečně zváni. Pozvánky 
rozešle Sobotka. 
 
Notebook k zapůjčení 
Majetkem ČAS se stal nový notebook. VV ČAS pro něj nemá žádné využití a nabízí jeho zapůjčení 
složce ČAS, pokud ho složka využije ke své činnosti.  
 
Pobočka Třebíč 
Situace v pobočce je nadále neuspokojivá, protože členové stále nemohou na třebíčskou hvězdárnu, 
která byla centrem pobočky několik desítek let. VV ČAS svolá počátkem příštího roku jednání mezi 
pobočkou a provozovatelem hvězdárny. 
 
Závěr Mezinárodního roku astronomie 2009 
VV ČAS rozhodl o spoluúčasti ČAS na celostátní závěrečné akci k IYA 2009, která se uskuteční 
v pondělí 21. prosince v Praze. Program slavnostního zakončení proběhne v Zrcadlové kapli a 
Astronomické věži Klementina a v Keplerově muzeu v Praze. Podrobný program rozešle Suchan.  
 
Cena Zdeňka Kvíze 2010 
VV ČAS připomíná, že 31. 12. je uzávěrka návrhů na laureáty tohoto ocenění. Statut ceny viz 
http://www.astro.cz/cas/ceny/kvizova/ Své návrhy zasílejte předsedkyni ČAS. 
 
Setkání složek ČAS 23. 1. 2010 
Tradiční tzv. „malé“ pracovní setkání zástupců všech složek ČAS se uskuteční 23. ledna 2010 od 10 
do 15 hod. v prostorách Astronomického ústavu AV v Praze na Spořilově. Účast složek na setkání je 
důležitá, bude se řešit vyúčtovávání dotace, návrhy na změnu stanov, hledat kandidáti do příštího 
VV ČAS apod. 
 
Termín příští schůze VV ČAS je pátek 22. ledna v 17:30 na Štefánikově hvězdárně v Praze. 
 
Zapsal: Sobotka 

http://www.astro.cz/cas/ceny/kvizova/

