
Česká astronomická společnost 
 

Sekretariát ČAS, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65  Ondřejov 
tel.: 775 388 400, http://www.astro.cz, cas@astro.cz  

Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 23. června 2010 od 
13:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Jan 
Vondrák, na část jednání: Vladislav Slezák, omluven: Pavel Suchan, revizoři: Jan Zahajský, Martin Černický. 
 
 
1. Kontrola zápisu z 26. 5. 2010 
Ze tří variant robotnického dalekohledu ČAS (viz bod 1 předchozího zápisu), zůstala jen varianta druhá, tedy 
modernizace 1m dalekohledu na Caral Alto ve Španělsku. Předběžný odhad ceny modernizace je 4-5 mil. Kč. 
Vondrák napíše řediteli observatoře o našem záměru. 
Jednání ohledně Keplerova muzea (viz bod 2 předchozího zápisu) proběhne s Magistrátem hl. města Prahy 24. 
června (Vondrák, Suchan) a s majitelkou nemovitosti 25. června (Vondrák).  
Zahajský informoval, že Pražská pobočka již založila účet u jiné banky (viz bod 6 předchozího zápisu). Po 
převedení zůstatku ze starého na nový účet bude starý účet za přítomnosti Vondráka zrušen. 
VV projednal odvolání V. Kocoura k bodu 12 předchozího zápisu. VV na svém stanovisku trvá. 
 
2. Jednání s Finančním úřadem pro Prahu 7 
10. června Vondrák a Sobotka nahlásili na FÚ změnu sídla ČAS. ČAS bude spadat pod jiný finanční úřad, 
protože sídlo se přesunulo z Prahy 7 do Ondřejova. Ke změně dojde dle vyjádření pracovnice úřadu ke 20. 
červenci. FÚ zároveň upozornil na nedoplatky daně ze závislé činnosti za rok 2008. FÚ se snažil kontaktovat 
ČAS na sídle v Královské oboře 233 (Planetárium Praha), ale veškerá pošta se odtamtud po několik let vracela 
jako nedoručitelná. FÚ dokonce nahlásil ČAS na své oddělení vymáhání dluhů. Sobotka našel v účetnictví ČAS 
2009 příslušné daňové přiznání podepsané tehdejší předsedkyní ČAS E. Markovou, které zřejmě na FÚ 
nedorazilo. Sobotka doručil chybějící přiznání na FÚ osobně 17. června. Dle vyjádření FÚ byly před rokem 2009 
zmatky v platbě záloh daní ze strany ČAS. ČAS má na dani ze závislé činnosti nedoplatek a na srážkové dani 
přeplatek. Dluh bude zaplacen z přeplatku – s FÚ dořeší do týdne Sobotka. 
 
3. Výstava 20 let RVS 
Rada vědeckých společností připravuje výstavu ke 20 letům své existence. Výstava proběhne ve dnech 27. října 
až 12. listopadu 2010 v prostorech Akademie věd na Národní třídě 3 v Praze. Suchan RVS navrhl přijetí 
následujících exponátů ČAS: 1. poster Česká astronomická společnost (vytvoří Sobotka), 2. originální 
astronomické fotografie A3, 3. prostorový model Velkého vozu, 4. model Sluneční soustavy (body 2-4 již hotové 
a dodá je Západočeská pobočka), 5. počítač s distribuovanými výpočty v astronomii (jeden z nejvýkonnějších v 
tomto oboru na světě) - dodá kolektivní člen Czech National Team, 6. stánek ČAS s dalekohledem na ulici 
naproti budově AV u Národního divadla, (zajistí kolektivní člen Astronomický ústav AV a Pražská pobočka). 
VV schválil účast ČAS v rozsahu všech 6 bodů navržených Suchanem. VV doporučil instalaci stánku na den 
tiskové konference akce, tj. 26. října a poté na období Týdne vědy a techniky 1. až 5. listopadu během otvíracích 
hodin výstavy, tj. 10 až 16 hodin. VV upozorňuje na obtížnosti spojené s provozem venkovního stánku (nízká 
venkovní teplota, zodpovědnost za vystavované materiály a astronomickou techniku). VV doporučuje zajistit 
provoz stánku v počtu 3 lidí, Pražská pobočka nabízí 1 osobu na každý den. VV pověřil organizováním účasti 
ČAS na akci „20 let RVS“ Sobotku. 
 
4. Ceny ČAS 
VV schválil na základě doporučení komise laureáta Nušlovy ceny 2010 – dr. Luboše Kohoutka. Laureáta 
informuje Vondrák a domluví s ním termín a místo předání ceny, příp. laureátské přednášky. Podařil informoval, 
že cena výroby nových plaket Nušlovy ceny je 130 Kč/ks. VV počet kusů ještě zváží. Výrobu zajistí Podařil. 
Komise pro udělení ceny Littera Astronomica 2010 zůstala v loňském složení, tj. (Bartoš, Soumarová, Grygar, 
Kanzelsberger, Hejkalová). Komise vybere laureáta z došlých 4 návrhů do konce června – VV bude informovat 
správce ceny Petr Bartoš.  
 
5. Databáze členů ČAS a průkazky 
Bývalý správce T. Bezouška předal L. Soumarové databázi ČAS v polovině června. VV si prohlédl strukturu 
databáze v el. podobě – je poměrně komplikovaná s řadou záznamů.  
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5.a) 
Soumarová má technické problémy s tiskem průkazek v současné podobě. Černický a Zahajský navrhli převzít 
systém Pražské pobočky, která svým členům vydává průkazky v podobném provedení, jaké mají např. kreditní 
karty. Technicky to znamená vyšší kvalitu tisku, hezčí grafické zpracování, možnost každému členu na průkazku 
napsat název jeho kmenové složky. Složky ČAS by tak svým členům již žádné jiné průkazky vystavovat 
nemusely. Cena za průkazku v této podobě je cca 5 Kč. VV požádal Pražskou pobočku p realizaci tisku průkazek 
pro celou ČAS.  
 
5.b) 
Rozesílání průkazek ČAS dosud probíhalo samostatnými listovními zásilkami, což znamenalo poštovní náklady 
cca 6000 Kč. Soumarová zjistí, zda by bylo možné průkazky rozeslat spolu s Kosmickými rozhledy. 
 
5.c) 
Platnost současných průkazek ČAS byla 9/2009-9/2010. Po přechodu na nový systém to bude 12/2010-1/2012. 
Kvůli ušetření finančních prostředků tak VV na přechodné období prodlužuje platnost dosavadních průkazek 
ČAS do konce roku 2010. 
 
5.d) 
Noví členové ČAS ještě letos nedostali členské průkazy. Soumarová má technické potíže s editací elektronické 
předlohy průkazky ČAS. Vyřeší Sobotka. Sobotka vypracuje postup přijímání nových členů ČAS, zveřejní ho 
v KR a na astro.cz.  
 
5.e) 
Honzík vyzve složky k aktualizaci údajů o složkách na http://www.astro.cz/cas/slozky/ Informace jsou tam již 
značně zastaralé. Složky nemohou údaje editovat sami, všechny změny je třeba hlásit K. Mokrému 
(mokry@astro.cz).  
 
5.f) 
Sobotka ukázal VV seznam podaných přihlášek do ČAS po sjezdu. Nefunguje dobře komunikace mezi novým 
členem, složkou a ČAS, vstup nového člena se tak neúměrně prodlužuje. VV přijal do ČAS Věru Bartákovou 
(Sekce pro děti a mládež), Josefa Nehybku (Společnost pro meziplanetární hmotu), Ondřeje Hájka a Filipa 
Waltera (oba Pražská pobočka).  
 
6. Logo ČAS 
Logo ČAS není opatřeno názvem společnosti a pokud je někde prezentováno samostatně, nevyplývá z něj, že se 
jedná právě o astronomy. Členové VV Dřevěný, Sobotka, Bělík vypracovali návrhy na zakomponování názvu 
ČAS do loga. VV po diskuzi vybral dvě varianty, jednu dodělá Zahajský, druhou Bělík. VV o definitivní podobě 
rozhodne elektronickým hlasováním. 
 
7. Noc vědců 2010 
Slezák informoval, že obdržel cca 13 žádostí o dotaci pro akci Evropská noc vědců 2010 od složek ČAS. VV 
vyzval Slezáka, aby složkám potvrdil přijetí jejich žádosti prostřednictvím konference list-vedcas@astro.cz. 
Výše celkové dotace pro ČAS nebyla v době jednání VV ještě známa. Slezák navrhuje i pro letošní rok vydat 
z evropské dotace na akci otočné mapky oblohy. VV souhlasí, je však třeba tisk provést včas. Zahajský navrhuje 
využít jinou tiskárnu – kvalitnější tisk i nižší cena (kontakt zajistí). 
 
8. Propagační materiály CAS 
VV diskutoval návrhy propagačních materiálů. Zahajský – letáčky ne, těch je všude plno, lidé je zahazují, raději 
něco užitečného, kde propagace ČAS je až ten druhotný účel věci – baterka, otočná mapka, pexeso. Sobotka – 
pexeso už existuje na webu Astronomického ústavu AV (možná spolupráce). Slezák – CD např. s freewarovými 
programy. Bělík – sklápěcí sluneční hodiny. Sobotka – může ČAS jako nevýdělečné občanské sdružení vůbec 
něco prodávat? Zjistí Dřevěný. Dřevěný – není nutno prodávat, některé materiály můžeme vozit s sebou a pak si 
je brát zpět (nástěnné mapy oblohy, plakát ČAS, …). Autoři nápadů zjistí cenové kalkulace. Koordinací pověřen 
Sobotka. 
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9. Stránka o konci světa 2012 na astro.cz 
Na základě diskuze v list-vedcas@astro.cz vznikla stránka o údajném konci světa v roce 2012 
http://www.astro.cz/rady/2012/. Zatím obsahuje tři články reagující na údajné hrozby pro Zemi - konjunkce 
planet (Horálek), planeta Náboru (Scheirich), sežehnutí Sluncem (Švanda). Vondrák přislíbil další článek na 
téma mayského kalendáře. K. Mokrý vytvořil na stránky odpočet „konce světa“. J. Grygar navrhl a výbor 
Českého klubu skeptiků Sisyfos odsouhlasil spolupráci Sisyfa na tomto webu ČAS. Technické řešení zajistí K. 
Mokrý. Vítány jsou další příspěvky na web, možno pojmout s nadhledem a humorem. Vondrák upozornil na 
pořad brněnské hvězdárny o konci světa 2012. Sobotka osloví autory a požádá o umístění na web. 
 
10. Řády ČAS 
VV konstatoval, že řádů ČAS je několik, jsou složité, některé jejich body jsou zastaralé a je třeba je zcela 
předělat. VV navrhl sloučení jednacího a organizačního řádu ČAS do jednoho dokumentu. Návrh nového 
dokumentu vypracují Zahajský a Černický do příštího jednání VV. 
 
11. Astronomie v Pardubicích 
VV pověřil Astronomickou společnost Pardubice realizací akcí popularizujících astronomii na Pardubicku a 
uvolnil k tomuto účelu 5000 Kč. 
 
12. Sekce pro děti a mládež 
VV nesouhlasí s vedením dětí (do 15 let věku) jako „externích členů ČAS“. Stanovy něco takového 
nepřipouštějí, problematické jsou také právní důsledky. Lepší by byla forma klubu mladých astronomů apod. VV 
zve na příští jednání vedoucí Sekce pro děti a mládež V. Bartákovou. Honzík navštíví jménem VV jednání 
Sekce. 
 
13. Dary pro ČAS 
VV obdržel žádost nečlena ČAS, který chce věnovat 1000 Kč na provoz serveru astro.cz. Nutno řešit obecně, 
Dřevěný a Podařil připraví vzorovou darovací smlouvu a zjistí, jak se dary daní. Sobotka převedl na účet ČAS 
svůj mimořádný členský příspěvek ve výši 20 000 Kč. 
 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 15. září od 13:00 hod v Astronomickém ústavu AV ČR na Spořilově. 
 
Zapsal: Sobotka 
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