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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 8. prosince 2010 od 
13:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 
Suchan, Jan Vondrák, revizorka: Eva Marková, omluven: Radek Dřevěný 
 
1. Kontrola zápisu ze 13. 10. 2010 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále. Nová verze 
loga ČAS obsahující název společnosti je hotova, na astro.cz umístil Sobotka a vypracoval manuál k použití. 
Projednávání rozpočtu ČAS na rok 2011 bylo vzhledem k nepřítomnosti hospodáře přesunuto na příští jednání 
VV ČAS. 
 
2. Nový Jednací a organizační řád 
VV projednal návrh nového Jednacího a organizačního řádu ČAS, který vypracoval Podařil. Řád je stručnější a 
přehlednější. VV děkuje autorovi a dalším spolupracovníkům, kteří řád připomínkovali. Podařil do konce roku 
vypracuje konečnou podobu řádu se zapracovanými připomínkami vznesenými na zasedání VV.  
 
3. Propagační materiály ČAS 
VV diskutoval možnosti propagace ČAS formou propagačních předmětů. ČAS se může v současné době 
prezentovat vizitkami v češtině i angličtině, záložkami do knížky, malými kapesními svítilnami. Pro práci 
s mládeží je připraven astronomický kvíz. Bělík navrhuje výrobu propagačního letáčku ČAS v angličtině – 
vypracuje Bělík, jazyková korektura Vondrák. Marková navrhuje jako dárkový předmět zarámované vítězné 
snímky České astrofotografie měsíce. Slezák navrhuje elektronické přání ČAS - PF 2011, VV souhlasí, PF 
vytvoří Slezák. 
 
4. Dodatečná dotace z RVS 
Suchan informoval, že koncem listopadu vrátila jedna vědecká společnost 45 000 Kč dotace zpět RVS. Tuto 
částku bylo třeba ihned vyčerpat a ČAS podala dodatečně návrh na projekt „Světelné znečištění - popularizace a 
edukace odborné problematiky“. RVS projekt přijala, řešitelem je Suchan a celková výše dotace projektu je 
15 000 Kč. Z projektu bude financováno především vytištění informačního materiálu o Jizerské oblasti tmavé 
oblohy. 
 
5. Členská databáze ČAS 
Soumarová informovala, že aktualizovala databázi ČAS o členy, kteří zaplatili příspěvky na rok 2011. Na 
základě toho byly vyrobeny členské průkazky ČAS a v současné době jsou rozesílány členům ČAS spolu 
s Astropisem a Kosmickými rozhledy. VV děkuje složkám ČAS, že organizačně zvládly výběr členských 
příspěvků v listopadovém termínu. Soumarová upozornila, že při řešení opomenutých plateb ze strany členů, 
upomínek a dodatečném placení příspěvků, může dojít v záplavě mailů k přehlédnutí. 19. listopadu proběhla 
schůzka pracovní skupiny zabývající se členskou databází ČAS ve složení Soumarová, Brát, Dřevěný, Sobotka. 
Brát na základě schůzky naprogramoval rozhraní databáze na astro.cz. Databázi mohou vidět 1. všichni členové 
ČAS – jen název složky, jméno a město člena, 2. předseda nebo hospodář složky – jméno, adresa, email, telefon 
a datum narození člena, 3 – členové ČAS po nalogování – všechny své osobní údaje. VV uvítal, že díky databázi 
vznikne poprvé v historii zpětná vazba se členy ČAS a složkami. Zástupci složek uvidí, kteří členové jsou v ČAS 
a jaké údaje jsou o nich vedeny. Vyřeší se tím např. opakované problémy neaktuálních adres pro rozesílání 
Astropisu apod. Po zkušebních testech databáze složky informuje Sobotka a rozešle přístupová hesla. 
 
6. Liberecká pobočka ČAS 
VV formálně potvrdil vznik nové pobočky ČAS. Dne 22. listopadu 2010 se konala ustavující schůze nové místní 
pobočky ČAS pod názvem Klub astronomů Liberecka (KaL). Ten navazuje na dlouholetou tradici amatérské 
astronomie v tomto regionu a jeho posláním je hlavně popularizace astronomie nejširší veřejnosti formou 
přednášek a veřejných pozorování zajímavých úkazů. KaL rovněž aktivně spolupracuje s dalšími institucemi na 
přeshraničním česko-polském projektu Jizerské oblasti tmavé oblohy. Byl zvolen výbor pobočky (předseda Bc. 
Aleš Majer, místopředseda Mgr. Martin Gembec a hospodář Viktor Trnka). Zakládající schůze se za ČAS 
účastnili Suchan a Zahajský. 
 
7. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jiří Blažek (Západočeská pobočka), Eliška Brantálová (Valašská 
astronomická společnost), Felix Čermák (Liberecká pobočka), Jakub Černý (Společnost pro meziplanetární 
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hmotu), Jan Dobiáš (Liberecká pobočka), Vladimír Dvořák (Liberecká pobočka), Martin Gembec (Liberecká 
pobočka), Magda Josífková (Liberecká pobočka), Eva Kašparová (Historická sekce), David Knespl (Historická 
sekce), Dagmar Krejčí (Historická sekce), Tereza Krejčová (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Aleš Majer 
(Liberecká pobočka), Martin Mašek (Liberecká pobočka), Martin Müler (Valašská astronomická společnost), 
Roman Pipek (Historická sekce), Jan Pícha (Liberecká pobočka), Zdeněk Ryška (Valašská astronomická 
společnost), Josef Skalka (Valašská astronomická společnost), Milan Štefánik (Pražská pobočka), Viktor Trnka 
(Liberecká pobočka), Pavel Vála (Liberecká pobočka), Jan Wild (Historická sekce), Petr Zadák (Pražská 
pobočka), Stanislav Zahajský (Pražská pobočka), Marek Zajac (Kosmologická sekce). 
 
8. Setkání složek ČAS 
Tzv. malé pracovní setkání zástupců složek ČAS proběhne v sobotu 15. ledna 2011 v prostoru Astronomického 
ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. Hlavním bodem programu bude vyúčtování dotace RVS, podepisování 
účetních dokladů apod. Ivo Míček (SMPH) navrhuje využít setkání k diskuzi nad prací s mládeží v ČAS - VV 
souhlasí. Pozvánku sestaví a rozešle Sobotka. 
Velké setkání složek proběhne na Hvězdárně Žebrák 16. dubna 2011. Program bude upřesněn. 
 
9. Astro.cz 
Server astro.cz se bude koncem ledna stěhovat z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně do Astronomického ústavu 
AV ČR. VV děkuje řediteli ústavu za podporu. Formálně dořeší Sobotka. S přesunem serveru souvisí i nákup 
nového hardware (harddisky a záložní zdroj) a reinstalace operačního systému – zajistí Jan Štrobl z Jihočeské 
pobočky ČAS. Sobotka informoval, že redakce astro.cz připravuje seznam požadavků na nový redakční systém. 
K jeho naprogramování by mělo dojít v první polovině roku 2011. Redakční systém a design si vyžádá finanční 
podporu z rozpočtu ČAS. VV souhlasí. 
 
10. Keplerovo muzeum 
24. listopadu se konala schůzka zástupců VV (Vondrák, Suchan, Honzík) s Vojtěchem Sedláčkem z agentury 
ProVás, která se stará o Keplerovo muzeum. Bylo dohodnuto zvýšení počtu interaktivních exponátů, oprava 
informačních plakátů v muzeu, rozšíření propagace na www.keplerovomuzeum.cz a vytvoření poutače před 
vchodem do objektu. Vondrák zaslal 8. 12. písemně Sedláčkovi seznam připomínek k muzeu. K 31. 12. 2010 
končí dvouletá smlouva s agenturou ProVás o provozování muzea. Nová smlouva na další dva roky musí být 
uzavřena do konce roku. Návrh smlouvy zašle V. Sedláček. Vondrák podepsal nájemní smlouvu s majitelkou 
nemovitosti J. Steinwaldovou na další dva roky. Nájemné bude 5000 Kč/měsíc, ČAS složí na rok 2011 na účet 
pí. Steinwaldové jistinu ve výši 60 000 Kč, ze které se bude nájemné strhávat. Nájem bude ČAS hradit z dotace 
Magistrátu hl. města Prahy. Jistinu zaplatí z účtu ČAS Sobotka. Dále bude ČAS platit zálohy za služby pí. 
Steinwaldové ve výši 2 289 Kč/měsíc. Z prostředků dotace na Keplerovo muzeum budou uhrazeny propagační 
materiály muzea – letáčky a poster (texty dodá Suchan, grafiku a tisk zajistí Slezák). Je třeba dodržet plánovaný 
rozpočet muzea – přehled výdajů zpracuje Sobotka. 
 
11. Robotický dalekohled ČAS 
30. listopadu proběhla pracovní schůzka v Hradci Králové. Za VV se zúčastnili Vondrák, Suchan a Bělík. 
Diskutována byla možnost modernizace dalekohledu Schmidt-teleskop 800/1200/2400 mm, tedy průměr zrcadla 
1200 mm, ohnisková délka 2400 mm, průměr korekční desky 800 mm na observatoři German-Spanish 
Astronomical Center at Calar Alto. Španělská strana s konceptem modernizace dalekohledu a dělbou 
pozorovacího času souhlasí, řeší se detaily spolupráce. VV souhlasí s pokračováním přípravných prací pro 
podání grantu včetně z toho plynoucích finančních nákladů. Pokud se celý projekt uskuteční, poběží na 
dalekohledu z části odborný program a z části program umožňující zapojení všech členů ČAS. Za ČAS řeší 
Bělík.  
 
12. Společná soutěž ČAS a ČRo Leonardo 
ČAS a Český rozhlas Leonardo podepsaly deklaraci o spolupráci. Ta umožní spolupracovat na společných 
projektech. Sobotka přišel s nápadem společné soutěže. Soutěž bude vyhlášena počátkem roku 2011 ve 
spolupráci s významným českým astronomem v zahraničí. Podrobnosti budou zveřejněny později. Realizací 
pověřen Sobotka. 
 
13. Fotografická soutěž zatmění Slunce 4. ledna 2011 
Astronomická společnost Pardubice (ASP) a Hvězdárna b. A. Krause v Pardubicích připravily fotografickou 
soutěž při příležitostí částečného zatmění Slunce a požádaly ČAS o spolupráci a dary pro výherce. VV rozhodl, 
že Česká astronomická společnost bude oficiálním spolupořadatelem soutěže. Zároveň byly vyskladněny věcné 



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  

 - 3 - 

odměny pro výherce. Navíc VV schválil částku 1 000 Kč na další odměny, které zakoupí ASP. V případě 
zatažené oblohy se soutěž neuskuteční a VV bude nárokovat vrácení odměn. Dořeší a věcné ceny ASP předá 
Sobotka. 
 
14. Změny v soutěži Sviťme si na cestu, ne na hvězdy 
Od dubna 2011 bude fotografická soutěž "Sviťme si na cestu, ne na hvězdy" probíhat společně v ČR i v SR, tedy 
bude jedna česko-slovenská soutěž namísto dvou národních. VV se záměrem souhlasí, partnerem na české straně 
bude ČAS. Západočeská pobočka poskytne finanční podporu 3 500 Kč. VV Čas uvolní v případě potřeby dalších 
maximálně 4 000 Kč. 
 
15. Hvězdárna v Sedlčanech a prof. Plavec 
VV projednal námět Františka Lomoze z hvězdárny v Sedlčanech na uspořádání společné akce v roce 2012 k 50. 
výročí založení hvězdárny v Sedlčanech. Akce by byla spojena s připomenutím významného sedlčanského 
rodáka astronoma prof. Miroslava Plavce. VV se záměr líbí a žádá organizátory v Sedlčanech o bližší informace 
a konkrétní představu. 
 
16. 100 let narození prof. Kopala 
Suchan byl osloven panem Ing. Jiřím Veselým, že v Litomyšli majitelé panelového domu po opravě fasády už 
nechtějí mít na stěně domu vyvěšený obří plakát k pomníku prof. Kopala. VV doporučuje plakát uchovat, město 
Litomyšl osloví Suchan. Suchan připomněl, že v roce 2014 uplyne 100 let od narození prof. Kopala. Je to námět 
na uspořádání společné akce města Litomyšl a ČAS. 
 
17. Distribuované výpočty - projekt s MFF UK 
Josef Ďurech z Astronomického ústavu MFF UK reagoval na výzvu Czech National Teamu (CNT), který 
prostřednictvím ČAS nabídl výpočetní kapacitu až 110 TFlops (viz zápis ze 13. 10. 2010.) Proběhla první 
informativní schůzka za účasti Sobotky (ČAS), Ďurecha (MFF UK) a zástupců CNT (Vykouřila, Klibera a 
Vanča). Ďurech vysvětlil vědecké aspekty fotometrického výzkumu planetek a určování jejich tvarů. Zástupci 
CNT vysvětlili princip distribuovaných výpočtů a konkrétní postup při spuštění nového projektu. Sobotka navrhl 
postup, jak projekt co nejvíce přiblížit veřejnosti. VV vítá vznik projektu a bude ho i nadále podporovat. 
 
18. Hvězdárna v Pradubicích 
Honzík tlumočil informace Petra Komárka o problematické situaci na hvězdárně v Pradubicích. Hvězdárna je 
netypická tím, že organizačně patří pod Dům dětí a mládeže (DDM). Vyplývá z toho řada problémů. P. Komárek 
jako jediný placený zaměstnanec nezvládá všechnu agendu a chybí mladí odchovanci. Žádosti P. Komárka na 
pardubickém Kraji o personální posílení hvězdárny se nesetkaly s pochopením u DDM. VV pověřil Honzíka 
jednáním s DDM. 
 
Termín příští schůze VV ČAS bude určen po setkání složek 15. ledna 2011 v Astronomickém ústavu AV ČR na 
Spořilově . Na této akci bude většina členů VV ČAS. 
 
Zapsal: Sobotka 
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