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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 27. března 2015 od 

19:20 v Hradci Králové. 
 

 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Lenka Soumarová, Jan 

Vondrák. Omluveni Petr Sobotka, Pavel Suchan. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. Hosté: 

Karel Mokrý (na bod 1). 

 

1. Astro.cz 

VV děkuje Karlu Mokrému, Petru Horálkovi, Janu Štroblovi, Hynku Olchavovi a dalším za výborné zvládnutí 

přechodu na nové astro.cz, které bylo spuštěno 22. 2. 2015. Mokrý informoval o přechodu na nový redakční 

systém. Rekordní návštěva astro.cz 110 tisíc lidí v den zatmění Slunce 20. března. Zhruba pětinásobek ve 

srovnání s předchozími maximy návštěvnosti. Zbývá zaplatit zbylou částku firmě WebConsult (120 tis. Kč) za 

práci, která již byla odvedena. Je třeba rozhodnout, kolik práce můžeme v tomto roce firmě zadat. Máme nyní 

v seznamu práce za cca 20 až 30 tisíc Kč. Dřevěný: Potřebujeme seznam úkonů, které je třeba udělat. Rozdělit 

na kritické a úpravy, které lze odložit do budoucna. Stanovit priority. VV rozhodne podle seznamu priorit na 

příštím zasedání. Pracovní skupinu k astro.cz (Slezák, Suchan, Sobotka) rozšíří Dřevěný (kvůli rozpočtování). 

K 20. výročí astro.cz (15. 5. 2015) bude vydána tisková zpráva (Suchan). Na astro.cz bude zpráva a připomenutí 

nového a starého vzhledu. 

 

2. Hospodaření ČAS a rozpočet ČAS 2015 

Honzík představil návrh dotací složkám a odůvodnil jejich výši. Složky dostanou přímo 185 tisíc. 10 tisíc je 

rezerva a 15 tisíc je na projekty složek. VV schválil návrh dotací složkám. Úkolem VV ČAS je zajistit udržitelné 

financování astro.cz. Dřevěný seznámil VV ČAS s návrhem rozpočtu na rok 2015. Proběhla diskuze o výši 

členského příspěvku a jeho možné změně. VV schválil upravený rozpočet ČAS na rok 2015. Mimořádná dotace 

na projekty složek v roce 2015 byla udělena projektu „Vypuštění kamery systému CEMENT pro detekci 

meteorů do stratosféry pomocí stratosférického balónu“. Žadateli jsou Společnost pro meziplanetární hmotu, 

Hvězdárna Valašské Meziříčí a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. 

 

3. Výhody pro členy ČAS 

Honzík od minulé schůze kontaktoval kolektivní členy. Kolektivním členům by se měly výhody pro členy ČAS 

jednou ročně připomenout. Někteří kolektivní členové změnili název nebo statut. Je nutné připravit doplněk nebo 

novou smlouvu. Mělo by se řešit postupně a aktualizovat. VV bude muset udělat kompletní revizi smluv o 

kolektivním členství. Výhody pro členy ČAS by měly být zakotveny ve smlouvách. 

 

4. Ceny ČAS 

Návrhy kandidátů na ceny se podávají Milošovi Podařilovi v těchto termínech: do konce dubna Nušlova cena, do 

konce května Littera Astronomica, do konce června Kopalova přednáška. 

 

5. Revizní zpráva ČAS 

Revizní komise seznámila VV ČAS se závěry revize. Na obálky s účetními doklady zasílanými účetní je nutné 

psát číselný kód složky a zakázky. 

 

6. Noc vědců 

Slezák informoval o aktuálním stavu. ČAS podala Techmánii Plzeň přihlášku na letošní rok. Je zde příslib, že od 

příštího roku by finance od Evropské komise opět mohly být. 

 

7. 100 let ČAS 

Grygar přijal předsednictví koordinačního výboru. Bankovní rada ČNB schválila 11. března 2015 doplnění plánu 

emise pamětních mincí na rok 2017 o pamětní stříbrnou minci k 100. výročí založení České astronomické 

společnosti. Umělecký návrh vypíše Česká národní banka v polovině roku 2016. Hodnota mince bude 200 Kč. 

Černický navrhuje hromadně zajistit mince pro zájemce z ČAS (zájemci by zaplatili o danou částku vyšší 

příspěvek). Dřevěný zjistí, zda se na minci nahlíží jako na materiál nebo hotovost. VV zvažuje také vlastní 

pamětní mince pro každého člena, návrh a vzorek ukázal Slezák. 
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8. SMPH na Startovac.cz 

Společnost pro meziplanetární hmotu vybrala 46 365 Kč na svůj nový web. Diskuze o obdobné možnosti 

financování pro astro.cz. Samolepka? Je nutné dořešit s účetní. Odznak se jménem „Jakub Novák přispěl na 

astro.cz“. 

 
9. EWASS 2017 

Hostitelství European Week of Astronomy and Space Science pořádaného každoročně Evropskou astronomickou 

společností v ČR je přijato. J. Vondrák navrhuje do místního organizačního výboru Petra Sobotku a Marcela 

Bělíka do organizačního výboru EWAS 2017 za ČAS. Předsedou výboru bude prof. Palouš. Termín konání bude 

na přelomu června a července 2017. 

 

10. Sjezd SAS 

Slovenská astronomická spoločnosť zve Vondráka a dalšího hosta z řad ČAS na svůj sjezd, který se bude konat 

2. a 3. září 2015 v Žilině. VV souhlasí s tím, aby Vondráka doprovodil Suchan. 
 

11. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Tomas Baran (Sluneční sekce), Tomáš Holenda (Amatérská prohlídka 

oblohy), Bohuslav Knesl (Astronautická sekce), Karel Křen (Společnost pro meziplanetární hmotu), Josef 

Novotný (Kosmologická sekce), Jan Puchýř (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jana Vámošová (Pražská 

pobočka), Jana Žďárská (Kosmologická sekce). 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 6. května 2015 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

Zapsal Kožuško, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


