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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 5. října 2011 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 

Soumarová, Pavel Suchan, Jan Vondrák. 

 

1. Kontrola zápisu z 8. 6. 2011 

Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  
Keplerovo muzeum – Suchan připraví propagační materiály (grafická úprava Slezák), které si ČAS předplatila 

koncem roku 2010 – úkol trvá. Sobotka zjistí na odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy, zda je nutné podávat 

novou žádost o dotaci na Keplerovo muzeum z programu Partnerství, či zda stačí naše podaná žádost o čtyřletý 

grant. 

 

2. Členské příspěvky 

VV rozhodl ponechat výši členských příspěvků do ČAS pro rok 2012 na stejné úrovni jako v roce 2011. 

Základní: 400 Kč, studenti/důchodci 300 Kč, zahraniční (kromě Slovenska) 600 Kč. VV upozorňuje, že členské 

příspěvky musí všechny sekce a pobočky ČAS odevzdat za své kmenové členy nejpozději do 15. listopadu, jak 

je uvedeno v kalendáři povinností složek na astro.cz. 

 

3. Ceny ČAS 

VV řešil organizační zajištění předání ceny Littera Astronomica. Vhodný termín předání Nušlovy ceny zajistí na 

Akademii věd v Praze Suchan. Bylo potvrzeno ze strany Astropisu, že Kopalova přednáška bude přednesena v 

rámci Dne s Astropisem 26. 11. 

 

4. Noc vědců 2011 

Noc vědců proběhla v pátek 23. září na 25 astronomických místech v ČR. Počasí přálo, odhad celkové 

návštěvnosti je cca 5500 lidí. VV ČAS děkuje všem zúčastněným subjektům! Brožury o akci přišly z Techmánie 

Plzeň jako obvykle pozdě a neměly tedy žádný smysl. Na tiskové konferenci před akcí, kterou pořádala 

Techmánia Plzeň v Praze, byla velmi nízká účast, navíc ČAS nedostala prostor promluvit, i když to bylo dopředu 

slíbeno. VV zvažuje pro příští rok vydání vlastní tiskové zprávy, popř. uspořádání vlastní tiskové konference. Do 

10. října jsou všechny zúčastněné subjekty povinny odevzdat vyplněné dotazníky (Slezákovi), fotodokumentaci 

(Slezákovi) a vyúčtování dotace (Sobotkovi). Z fotodokumentace vznikne na astro.cz fotogalerie uplynulého 

ročníku (Sobotka). Slezák nabídne účast na Noci vědců dalším subjektům především z řad sekcí a poboček ČAS.  

 

5. Účetnictví ČAS 

Došlo ke změně zákona a sdružení, která čerpají dotaci ze státního rozpočtu, jsou povinna vést podvojné 

účetnictví. Problém se týká všech společností sdružených v Radě vědeckých společností. RVS záležitost 

konzultuje s právníky, VV ČAS čeká na závěry. 

 

6. Průkazky ČAS 

VV vybral z grafických návrhů Jiřího Bárty (Pražská pobočka) dle podkladů Aleše Majera (Liberecká pobočka) 

členské průkazky ČAS pro rok 2012. S autory dořeší Sobotka. O členské průkazce by na astro.cz měl vyjít 

článek – vysvětlení co je na ní zobrazeno (přechod Venuše přes sluneční disk) (Sobotka). 

 

7. Astro.cz 

Instalace nového hardware i operačního systému pokračuje. VV děkuje Janu Štroblovi za dosavadní práci. 

Zprovoznění nového serveru proběhne nejpozději do konce roku. Pokračuje příprava nového vzhledu astro.cz a 

úpravy redakčního systému. 

 

8. Žádost složek o dotaci na rok 2012 

Do termínu 15. září požádalo o dotaci 13 složek ČAS a 1 kolektivní člen. Celková žádaná suma je 280 000 Kč, 

což je téměř o 70 000 Kč více než loni. VV však složkám může rozdělit částku přibližně 150 000 Kč. Jako 

každoročně budou žádosti složek posouzeny, definitivní rozhodnutí o výši dotace složkám padne až po 

rozhodnutí RVS o celkové výši dotace pro ČAS (v únoru 2012). VV rozhodl zveřejnit na astro.cz kritéria, podle 

kterých rozděluje složkám dotaci (v sekci ČAS – složky). Slezák navrhl, že by složky mohly čerpat dotace z 
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grantů krajů ČR. Honzík navrhuje spolupráci s Asociací hvězdáren a planetárií a jako další zdroj financí část 

zisku Casin. 

 

 

9. Žádost ČAS o dotaci RVS na rok 2012 

ČAS bude žádat dotaci na 4 projekty: 1. Popularizace astronomie a souvisejících oborů, prezentace výsledků 

vědeckého výzkumu, 2. Odborná a pozorovací činnost v oboru astronomie a souvisejících oborech, 3. Odborné 

periodikum Kosmické rozhledy, 4. Informační astronomický server astro.cz. Celková výše žádané dotace je 460 

tisíc Kč. Formuláře odevzdá na RVS 13. října Sobotka. 

 

10. Zasedání EAS 

Na zasedání Evropské astronomické společnosti EAS v červenci zazněla informace o konání mítinku ve dnech 1. 

až 2. února 2012, kterého by se měly zúčastnit všechny členské organizace včetně ČAS. VV ČAS uvažuje o 

vyslání svého zástupce z řad individuálních členů EAS. Další informace o mítinku se snažil zjistit Bělík, bohužel 

nejsou dostupné. Bělík požádá o informace prof. J. Palouše, funkcionáře EAS. 

 

11. 100 let prof. Z. Kopala – Město Litomyšl plánuje velkou k akci k připomenutí této osobnosti naší i světové 

astronomie. 14. září se konala první přípravná schůzka všech oslovených subjektů. Za ČAS se zúčastnili Suchan 

a Grygar, za Sekci proměnných hvězd a exoplanet Brát. Byla navržena struktura akcí: odborná vědecká 

konference na téma dvojhvězd (10.-14. 9. 2014), přednášky a pozorování oblohy (13.-14. 9. 2014), akce pro 

školy (15.-16. 9. 2014). Město Litomyšl se pokusí zjistit na rok 2014 vydání poštovní známky a pamětní mince a 

upravit Kopalův památník. 4. 4. 2014 se uskuteční pietní akt u hrobu prof. Kopala na Vyšehradě. Další 

koordinační schůzka proběhne v prosinci. 

 

12. 5 stížností Historické sekce 

VV projednal celkem 5 stížností, které zaslala předsedkyně Historické sekce na předchozí rozhodnutí VV. Na 

jednání VV sestavil písemnou odpověď ve smyslu Jednacího a organizačního řádu ČAS (A. Šolcové ji zašle 

Sobotka). V této souvislosti VV konstatoval, že ze si odborné činnosti HS vysoce váží, veškerá kritika směřovala 

pouze k organizačně-administrativním nedostatkům v minulosti. 

 

13. Plán činností a rozpočet složek 

VV konstatuje, že do termínu 15. září neodevzdaly svůj plán činnosti a rozpočtu na rok 2012 následující složky 

ČAS: Kosmologická sekce, Pobočka Třebíč a Klub astronomů Liberecka. VV děkuje ostatním složkám, které 

tyto důležité podklady dodaly včas. 

 

14. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jaromír Kvapil (Pražská pobočka), Petr Michalík (Společnost pro 
meziplanetární hmotu). 
 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn později. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


