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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 10. ledna 2015 od 16:00 

v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Pavel Suchan, Jan 

Vondrák. Omluveni: Vladislav Slezák, Lenka Soumarová. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva 

Marková. Hosté: Karel Mokrý (na bod 1), Petr Horálek (na bod 13). 

 

 

1. Astro.cz 

Mokrý navázal na prezentaci nového astro.cz na setkání složek: Je nutná kontrola všech stránek. V sekci 

Společnost jsou zveřejněny výhody pro členy – jsou aktuální? Prověří Honzík a porovná se smlouvami o 

kolektivním členství. Výhody hvězdárny Úpice a Optické a vývojové dílny Turnov zjistí Bělík. V sekretariátu by 

měl být do budoucna seznam, který obsahuje kdo výhodu dojednal, do kdy výhoda platí, v jakém rozsahu. 

Seznam musí být aktuální. I pro partnera by měla být tato sleva doložena smluvně. 

Spuštění nového astro.cz blokuje technický problém – přes astro.cz se dělá elektronické hlasování v soutěži 

Sviťme si na cestu, ne na hvězdy. Tato funkce není v novém redakční systému IBIS naprogramována. Probíhá 

jednání s H. Olchavou, kdy by bylo možné tuto funkci naprogramovat. 

31. 1. 2015 proběhne pracovní setkání – dobrovolníci se sejdou a zkontrolují a doplní texty pro nové astro.cz. 

Svolá Sobotka, místo zajistí Míček. 

Mokrý navrhuje odměňování autorů, kteří vydali větší než malé množství článků. VV konstatuje, že v tuto chvíli 

na to nejsou peníze, je potřeba to řešit grantem. Nové redaktory pro astro.cz by možná šlo získat mezi řešiteli 

olympiády. Mokrý prosí členy VV, aby do konce ledna prošli texty o společnosti na astro.cz. 

 

2. Vyúčtování dotace 2014 

Do 16. ledna musí ČAS vyúčtovat dotaci RVS. Vyúčtování provede Kopanicová a Dřevěný, na RVS odevzdá 

Sobotka [úkol splněn]. RVS oznámila, že účetnictví ČAS za rok 2014 vztahující se k dotaci projde revizí 

Akademie věd.  

 

3. Hospodaření ČAS, rozpočet ČAS 

Dřevěný a Kopanicová na setkání složek ukázali finanční situaci ČAS. Za rok 2014 schodek cca 45 000 Kč. 

Všechny složky řádně předaly své účetnictví za rok 2014, kromě Pražské pobočky, kde chybí některé doklady. 

Pražská pobočka má na zjednání nápravy čas do konce ledna 2015. Rozpočet na rok 2015 včetně rozdělení 

dotace složkám schválí VV ČAS na příští schůzi 27. března, den před velkým setkáním složek. VV opakuje 

výzvu pro složky – probíhá soutěž o mimořádnou dotaci 15 000 Kč, složky mohou předkládat své návrhy do 20. 

března 2015, 27. března VV rozhodně o vítězi. 

 

4. Výroční zpráva 2014 
Sobotka připomněl na setkání složek, že formulář pro výroční zprávu http://rvs.paleontologie.cz/ lze vyplňovat 

do 17. 1. 2015, poté bude formulář uzamčen. Sobotka vyzývá složky, aby mu textovou verzi výroční zprávy 

dodaly nejpozději do 29. ledna 2015. 

 

5. Ceny ČAS 

Do konce ledna bude znám laureát Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii roku. Podařil rezervoval pro 

laureáta ceny Littera Astronomica a případný doprovod dvoulůžkový pokoj v hotelu Starr v Havlíčkově Brodě. 

VV rozhodl, že nechá vyrobit pro ceny ČAS 300 ks ručního papíru z tiskárny Velké Losiny. 

 

6. Setkání složek 10. ledna 2015 

Malé pracovní setkání složek proběhlo v sobotu 10. ledna 2015 od 10:00 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v 

Praze na Spořilově. Hlavními tématy bylo pořádání velké mezinárodní astronomické akce EWASS 2017, 100 let 

ČAS a nové astro.cz. VV děkuje za vstřícnost Geofyzikálnímu ústavu, především Janu Zedníkovi. VV také 

děkuje Sobotkovi a Michale Janochové za přípravu netradičního a vynikajícího pohoštění. 

 

7. Noc vědců 25. září 2015 

Bohužel i rok 2015 bude kvůli chybě Techmánie Plzeň bez dotace Evropské komise. ČAS se i tak k akci připojí 

a vyzývá účastníky, aby se pokusili zajistit finance z jiných zdrojů. 

 

 

http://rvs.paleontologie.cz/
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8. Volby vedení RVS 

VV ČAS na plenární schůzi RVS 24. 11. zastupoval místopředseda Pavel Suchan. VV za ČAS nominoval Evu 

Markovou do VV RVS, bohužel zvolena nebyla. 

 

9. Velké setkání složek 28. března 2015 

Hlavním tématem setkání bude prezentace činnosti složek a kolektivních členů. Každá složka bude mít cca 15 

minut na prezentaci toho nejlepšího, co se jí v poslední době podařilo a naopak se může svěřit s tím, co jí činí 

největší problémy. Bělík potvrdil možnost konání akce na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové. Členové 

vedení složek si tak budou moci mimo jiné prohlédnout nově otevřené planetárium. VV děkuje vedení 

Hvězdárny a planetária Hradec Králové. S organizací setkání pomůže Astronomická společnost v Hradci 

Králové, kolektivní člen ČAS, VV děkuje Martinu Cholastovi. Účastníci mají možnost přespat v nocích 27./28. 

3. a 28./29. 3. na vlastní náklady, cestovné hradí ČAS max. po dvou zástupcích z každé složky. V pátek 27. 3. 

proběhne zasedání VV ČAS. Nad setkáním složek převezme mediální záštitu Country Rádio. Návratky na 

setkání připraví Sobotka. 

 

10. 100 let ČAS 

Výročí bylo široce diskutováno na setkání složek (viz zápis ze setkání). Na velkém setkání složek v březnu bude 

téma znovu otevřeno. Tamtéž bude ustanoven přípravný koordinační výbor pro 100 let ČAS. 

 

11. Keplerovo muzeum 
Vondrák jménem ČAS podepsal smlouvy o nájmu s majitelkou nemovitosti Jitkou Steinwaldovou a o 

provozování muzea s Agenturou ProVás zastoupenou Vojtěchem Sedláčkem. Vzhledem k uvažované 

rekonstrukci přilehlého objektu a jeho přestavbě na hotel platí smlouvy jen do konce roku 2015. 

 

12. Navrácení knih bývalé Historické sekce 

VV projednal na základě podnětu člena ČAS případ Aleny Šolcové, předsedkyně bývalé Historické sekce, která 

odmítá vydat ČAS knihy v celkové hodnotě 5000 Kč zakoupené z dotace s odůvodněním, že knihy jsou 

spotřební materiál a byly spotřebovány. VV konstatuje, že knihy rozhodně spotřební materiál nejsou. Revizní 

komise potvrzuje. Vondrák opětovně písemně vyzve Alenu Šolcovou k navrácení knih. 

 

13. Zatmění Slunce 20. března 2015 

VV obdržel návrh Hvězdárny a planetária v Brně na spolupráci s akcemi pořádanými hvězdárnou i dalšími 

institucemi k zatmění. Na astro.cz bude seznam astronomických institucí, které budou provádět pozorování 

zatmění pro veřejnost. ČAS vydá k zatmění tiskové prohlášení. Petr Horálek připravil knihu o zatměních Slunce 

i Měsíce a to včetně zatmění 20. března 2015, bohužel na poslední chvíli odřeklo nakladatelství její vydání. VV 

osloví jiné nakladatele a požádá je o vydání knihy. 

 

14. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Michal Hron (Západočeská pobočka), Dobroslav Jarolímek (Pražská 

pobočka), Otto Losa (Valašská astronomická společnost), Martin Povišer (Jihočeská pobočka), Jaroslava Secká 

(Pražská pobočka), Tomáš Urbánek (Pobočka Vysočina). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je pátek 27. března 2015 od 17:00 na Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


