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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. prosince 2012 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. Host: Magdaléna Horbasová (na body 1 a 2). 

 

1. Kontrola zápisu ze 31. 10. 2012 

Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  

Pobočka Třebíč – R. Štork, tajemník pobočky Třebíč, vyzval členy pobočky k větší aktivitě a zaslal podklady 

pro doplnění informací o pobočce na astro.cz. Pobočka v poslední době uspořádala několik přednášek. 

Hospodářka a tajemník pobočky byli přidání do mailové konference vedcas. 

Astronomická olympiáda – MŠMT zamítlo žádost ústřední komise AO o konání 19. ročníku Mezinárodní 

astronomické olympiády v roce 2014 v Praze. 

 

2. Účetnictví ČAS 

Sobotka odstoupil pro velkou náročnost od původního záměru, že sám povede podvojné účetnictví. ČAS bude 

mít od 1. 1. 2013 profesionální účetní Magdalénu Horbasovou, která se byla na jednání VV osobně představit. 

Horbasová zaúčtuje podvojně už celý rok 2012 až obdrží originály účetních dokladů od ČAS i od složek ČAS  a 

provede účetní závěrku. Dále provede audit současného účetnictví a spolu se Sobotkou vytvoří vnitřní předpisy 

ČAS platné i pro složky. Od roku 2013 budou složky pokračovat ve čtvrtletním zasílání peněžních deníků 

tajemníkovi i účetní. Nově přibude povinnost pro všechny dodávat čtvrtletně buď skeny nebo originály účetních 

dokladů paní účetní a více rozepisovat do peněžních deníků účel platby, aby byl pochopitelný i pro 

nezasvěcenou osobu. 

 

3. Setkání složek 12. 1. 2013 

Tradiční pracovní setkání složek ČAS se uskuteční 12. ledna 2013 v Praze v budově Geofyzikálního ústavu AV 

ČR na Spořilově, Boční II 1401/1a. Setkání proběhne od 10 do 15:30 hodin. Účast zástupců všech složek, 

zejména hospodářů, je nutná.  

 

4. Vyúčtování dotace 

Do 5. ledna (viz kalendář povinností složek) musí složky 1. Zaslat vyplněný Peněžní deník za celý předchozí 

rok, tedy přehled všech příjmových a výdajových položek, 2. Vyúčtovat v peněžním deníku hospodaření složky, 

vztahující se k dotaci poskytnuté z prostředků RVS, 3. Předat vyčíslení materiálních zásob, 4. Doručit buď skeny 

nebo originály účetních dokladů za rok 2012. Vše mailem Sobotkovi nebo klasickou poštou do Kolína (adresu 

sdělí Sobotka). Složky, které pošlou skeny, mohou originály dokladů předat až osobně na setkání složek 12. 

ledna. Dotaci za celou ČAS vyúčtuje Sobotka a odevzdá na RVS 17. 1. 2013. 

 

5. Astro.cz 

VV souhlasí s námětem P. Horálka ohledně oceňováním autorů a spolupracovníků astro.cz. Zvláštní cenu ČAS 

zavádět nebude, autoři budou odměňování individuálně na základě návrhu šéfredaktora astro.cz. František 

Martinek, pracovník hvězdárny ve Valašském Meziříčí, dosáhl počtu 1000 článků napsaných pro astro.cz. VV 

děkuje za mnohaletou práci, poděkování zašle jménem ČAS předseda. U této příležitosti vyšel s Martinkem 

rozhovor na astro.cz. Redakce astro.cz plánuje uspořádat v roce 2013 setkání autorů a tvůrců webu, VV vyčlenil 

na úhradu cestovného 10 000 Kč. Firma Medio dokončila tvorbu šablon nového vzhledu astro.cz. O víkendu 15. 

a 16. 12. dojde k přesunu mailserveru ze Zlína do Ondřejova, zajišťují Mokrý a Štrobl, VV oběma děkuje za 

dlouhodobou práci.  

 

6. Rozpočet ČAS 2013 

Dřevěný připravil první verzi rozpočtu ČAS na rok 2013. VV diskutoval podrobně jednotlivé výdajové položky, 

např. akce MHV nyní probíhá zcela v režii Pražské pobočky, náklady na předávání cen ČAS se zvýšily, rozpočet 

na astro.cz 2012 nebyl zcela vyčerpán. Významnou položkou rozpočtu 2013 bude sjezd ČAS, VV odhaduje 

výdaje na 50 000 Kč. Od roku 2013 také přibydou náklady na účetní, přibližně 20 000 Kč ročně (viz bod 2 

zápisu). VV rozhodl o navýšení celkové dotace složkám o 10 000 Kč a o vypsání soutěže složek o mimořádnou 

dotaci 20 000 Kč na konkrétní projekt vítězné složky. Definitivní podobu rozpočtu schválí až nový VV zvolený 

na sjezdu. 
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7. Příprava sjezdu 2013 

Sjezd se uskuteční 23. a 24. března 2013 na Hvězdárně a planetáriu v Brně. Suchan domluví s ředitelem 

hvězdárny výpomoc s organizací. VV hledá dobrovolníky pro zajišťování občerstvení během sjezdu. VV rozhodl 

o klíči ke stanovení počtu delegátů sjezdu: každá složka ČAS má nárok na jednoho delegáta za každých 

započatých 20 kmenových členů (stav k 31. 12. 2012), v případě kolektivních členů se bude právo na delegáta 

řídit zněním smlouvy o kolektivním členství. VV vyzývá složky, aby zasílaly Honzíkovi své návrhy na čestné 

členy ČAS. Honzík navrhuje zvýšit volební období VV o 1 rok z důvodů větší operativnosti VV a úspor nákladů 

na pořádání sjezdu – VV návrh předloží k diskuzi delegátům. 

 

8. 95 let ČAS 

Výročí založení si ČAS připomněla 8. 12. ve velkém sále Hlavního nádraží v Praze. Na plenární schůzi zazněly 

projevy hostů Vladimíra Karase - ředitele Astronomického ústavu AV ČR, Boženy Czerny - prezidentky Polské 

astronomické společnosti a Petra Budila – místopředsedy pro oblast neživé přírody Rady vědeckých společností. 

Plenární schůzi zahájil předseda ČAS Jan Vondrák, historií ČAS provedl čestný předseda Jiří Grygar, osobnost 

jednoho ze zakladatelů ČAS Františka Nušla představil Jaroslav Soumar. Nušlovu cenu spojenou s přednáškou 

převzal známý astronom a měsíční kartograf Antonín Rükl. Akce se zúčastnilo 90 členů ČAS a astronomů z celé 

republiky. VV má od účastníků akce velmi pozitivní reakce. VV děkuje Suchanovi, Bezouškovi a dalším za 

skvěle připravenou akci. Z plenární schůze existuje zvukový záznam, přednášky má ČAS k dispozici 

v počítačové podobě, vznikla rozsáhlá fotogalerie a existuje i několik video záběrů.  

 

9. Prezentace ČAS na Facebooku a Twitteru 

Od 20. listopadu 2012 má Česká astronomická společnost oficiální stránku na sociální síti Facebook. Založil ji 

původně jako fanouškovskou Pavel Zoul, nyní má do profilu přístup za VV ČAS Petr Sobotka a za redakci 

astro.cz Martin Gembec. Od 21. listopadu najdete krátké zprávy ČAS i na síti Twitter. Profil založil Vojtěch 

Tláskal, přístup má za VV ČAS Sobotka. Propagace účasti ČAS na obou sítích proběhne až se spuštěním nového 

astro.cz. VV děkuje správcům profilů. 

 

10. Keplerovo muzeum bez dotace  
Magistrát hl. města Praha zamítl žádost ČAS o dotaci na provoz Keplerova muzea v roce 2013 pro formální 

nedodržení termínu dodání všech příloh. Zálohy na služby a nájemné na rok 2013 vyplývající ze smlouvy 

s majitelkou nemovitosti uhradí ČAS ještě z dotace roku 2012. Situací se bude zabývat po sjezdu nový VV. 

Pokud bude přiznána dotace na rok 2014, může muzeum pokračovat v činnosti, v opačném případě vznikne pro 

ČAS značný problém. Situaci vysvětlí majitelce nemovitosti a Agentuře ProVás Vondrák. 

 

11. Čestní členové 

Sobotka upozornil na nejednotnost v databázi ČAS, kdy někteří čestní členové ČAS jsou zároveň vedeni ve 

svých složkách jako kmenoví (s tím, že neplatí čl. příspěvky), zatímco jiní čestní členové kmenovou složku 

nemají. VV po diskuzi rozhodl, že každý čestný člen bude muset od 1. 1. 2013 patřit kmenově k některé složce. 

Čestné členy osloví Sobotka.  

 

12. Soutěž o vtip o konci světa 

Od 21. do 30. 12. budou moci návštěvníci stránek astro.cz hlasovat o nejlepším vtipu na téma konce světa nebo 

mayského kalendáře. Vítězové obou kategorií dostanou možnost navštívit observatoř Astronomického ústavu 

AV ČR v Ondřejově. VV dále navrhuje vytvořit diplom, kde bude účastníkův vítězný vtip a dát vítězný vtip na 

titulní stránku astro.cz.  

 

13. Monografie Z. Sekaniny 

Z iniciativy Učené společnosti ČR vyšla monografie Zdeňka Sekaniny, českého astronoma žijícího v USA, 

s názvem Obří exploze, kaskádní štěpení a epizodické stárnutí komet. Jde o odbornou publikaci, která je ale 

přístupná i čtenářům obeznámeným se základy astronomie. Monografii si mohli zdarma odnést účastníci 

plenární schůze ČAS 8. 12. Učená společnost nabízí zdarma rozeslání dalším 200 členům ČAS. VV rozhodl, že 

monografii obdrží všichni členové Společnosti pro meziplanetární hmotu vzhledem ke zaměření monografie; 

zbylé výtisky budou odeslány na základě náhodného výběru ze členské databáze ČAS.  

 

14. Cena Jindřicha Zemana 

VV schválil statut nově zřízené Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii roku, která přímo navazuje na ocenění 

Astrofotograf roku. VV jmenoval na základě statutu na dobu neurčitou předsedou poroty České astrofotografie 

měsíce Zdeňka Bardona. Na astro.cz doplní statut ceny a seznam laureátů Podařil. 
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15. ČAS partnerem překladů ESA 

VV souhlasil s tím, že se ČAS stane partnerem vzdělávacího projektu „Podpora vzdělávání fyziky a astronomie“ 

jehož součástí je i příprava a překlad vzdělávacích materiálů Evropské kosmické agentury do českého jazyka a 

jejich ověření ve výuce. Předkladatelem žádosti je gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově, na projektu se bude 

podílet také Sekce pro děti a mládež a Astronautická sekce. Z partnerství nevyplývají pro ČAS žádné finanční 

závazky. 

 

16. Výroční zpráva 2012 

RVS oznámila, že datum uzávěrky pro vyplnění elektronického formuláře výroční zprávy je 19. leden 2013. 

Složky informuje a přístupové údaje zašle Sobotka. Vytištěnou výroční zprávu pak musí ČAS odevzdat ke 31. 1. 

2013, uzávěrka příjmu textů od složek je 28. 1. 2013 (zasílat mailem Sobotkovi). 

 

17. Kolektivní členství 

Čtyři kolektivní členové ČAS stále nezaplatili poplatek za rok 2012. Dořeší Sobotka. VV diskutoval smlouvu 

s novým zájemcem o kolektivní členství iQparkem Liberec. Nejedná se o typického žadatele, ale vzhledem 

k výstavbě planetária pro 50 osob bude část činnosti parku věnována astronomii. VV vítá zájem iQparku o 

členství. VV pověřil Sobotku dořešením smlouvy – výše slevy na vstupném, poskytnutí prostor pro ČAS, 

nevystupovat v rozporu se stanovami ČAS. 

 

18. Záznamy přednášek ČAS 

Sobotka domluvil se zástupci projektu MetaTV snížení poplatku za uložení přednášek na jejich webu. ČAS bude 

místo ročního poplatku 5000 Kč platit za každou přednášku 99 Kč.  

 

19. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Karolína Hlaváčková (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Zdeněk Kábrt 

(Východočeská pobočka), Radek Kříček (Sekce pro děti a mládež), Petr Mach (Západočeská pobočka), Ivan 

Pěkný (Pražská pobočka), Tadeáš Příhoda (Amatérská prohlídka oblohy), Petr Skala (Amatérská prohlídka 

oblohy), Vítězslav Škorpík (Astronautická sekce). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je sobota 12. ledna 2012 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 

15:30 po skončení setkání složek. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


