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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 9. září 2015 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

 
Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Jan 

Vondrák. Omluveni: Marcel Bělík, Pavel Suchan Revizoři: Eva Marková. Omluveni: Martin Černický, Jan 

Kožuško.  

 

1. Hospodaření ČAS 

VV přijal na základě návrhu Dřevěného a účetní Kopanicové doplněk Účetní směrnice ČAS ve věci evidence 

majetku. Složkám rozešle Dřevěný. VV po dlouhé diskuzi rozhodl o zvýšení členského příspěvku do ČAS 

počínaje rokem 2016. Vedla k tomu řada důvodů: jak bylo zmiňováno na lednovém setkání složek. čl. příspěvek 

zůstával stejný po 9 let, zatímco náklady stále stoupaly. Aktivita ČAS roste, stejně tak výše dotace od RVS. V 

RVS ovšem hledí i na výši členského příspěvku ČAS a už i jim by se hůře obhajovalo, proč nám stále mírně 

zvyšují dotací, když mi sami mezi sebou nevybíráme více. Rozpočet ČAS skončil poslední dva roky ve schodku, 

hodně jsme investovali do astro.cz, naopak nulový byl příjem z Noci vědců (chybou Techmania Plzeň). Navíc se 

blíží úžasné jubileum 100 let ČAS, které bychom rádi využili k propagaci našeho krásného oboru a pořádání 

řady akci. V souvislosti s jubileem chystáme pro členy pamětní mince, seminář, atd. takže náklady nám opět 

vzrostou. VV chápe, že zvýšení členských příspěvku je nepopulární krok, bohužel však nevyhnutelný. VV 

rozhodl zvýšit příspěvek o 100 Kč. Pro každého člena to znamená 8 Kč měsíčně navíc, což je suma, která 

jedince nebolí, ale celku moc pomůže. Výdělečně činní budou od roku 2016 platit 500 Kč, nevýdělečné činí 400 

Kč, členové ze Slovenska mohou platit v Eurech: 18, resp. 14 Eur, zahraniční členové 700 Kč, tedy 25 Eur. 

 

2. Astro.cz 

V elektronické členské databázi ČAS došlo k poruše kódování češtiny. Po delší době se problém podařilo opravit 

díky Václavu Přibíkovi ze Sekce proměnných hvězd a exoplanet. VV odsouhlasil, že v případě další naléhavé 

opravy databáze je Václav Přibík oprávněn k zásahům do databáze, které povedou k nápravě. V uplynulých 

měsících došlo k havárii několika harddisků datového úložiště ČAS sloužícího především k úschově dat z 

pozorování meteorů. Některé harddisky se podařilo reklamovat. Byl zakoupen další hardware, který by měl 

pomoci zabránit ztrátě dat. VV konstatuje, že redakční rada astro.cz nutně potřebuje personální posilu. Sobotka 

osloví firmy zprostředkovávajících dotace, zda by se podařilo najít podporu pro astro.cz.  

 

3. Organizace EWASS 2017 

Česká republika bude v roce 2017 hostit European Week of Astronomy and Space Science (EWASS). Jde o 

prestižní každoroční akci Evropské astronomické společnosti, jejíž je ČAS kolektivním členem. Počet účastníků 

se pohybuje od 500 do 1000. Lokální organizační výbor EWASS vede Prof. Jan Palouš z Astronomického 

ústavu AV, členy jsou za ČAS Jan Vondrák, Marcel Bělík a Petr Sobotka. První schůzka LOC bude 22. září. 

Předběžný termín EWASS je 26. 6. až 1. 7. 2017. Na konci EWASS bude prostor pro prezentaci 100 let ČAS – 

formát akce (seminář, přednáška), bude dohodnut později. 

 

4. Noc vědců 2015 

Proběhne v pátek 25. září na minimálně 25 místech ČR. K dispozici budou svítící náramky s nápisem „Noc 

vědců“. Letos opět akce bez dotace. V roce 2016 se snad národnímu koordinátorovi Techmánia Plzeň podaří 

finance získat. 

 

5. Revize smluv o kolektivním členství 

Honzík pokračuje v kontaktování kolektivních členů s cílem aktualizovat smlouvy o kolektivním členství a 

ujasnit si výhody pro členy ČAS, kteří kolektivního člena navštíví. 

 

6. Podpora knihy ČAM 

Zdeněk Bardon – předseda poroty České astrofotografie měsíce, požádal ČAS o finanční podporu při vydání 

knihy nejlepších fotografií, které se za 10 let činnosti ČAM podařilo získat. VV pověřil jednáním o finanční 

podpoře ve výši cca 60 000 Kč Slezáka s tím, že ČAS by ráda v případě podpory získala pro své členy knihu 

zdarma.  
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7. Ceny ČAS 

Poslední čtvrtletí roku je tradičně ve znamení předávání tří cen ČAS. Littera Astronomica bude předána na 

Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 9. října v 17 hodin. Diplomy a poukázky připraví Sobotka. 

Cenu předají Jiří Grygar a Jan Vondrák. VV na základě výběru komisí rozhodl o laureátech Nušlovy ceny a 

Kopalovy přednášky. Termíny a místa předání budou upřesněna později, na základě časových možností laureátů. 

 

8. Keplerovo muzeum 

ČAS byla úspěšná při odvolání vůči Magistrátu hl. města Prahy a získala dar ve výši 100 000 Kč na provoz 

Keplerova muzea pro rok 2015.  

 

9. 25 let RVS 

Rada vědeckých společností sdružující přes 70 vědeckých společností oslaví 25. výročí svého založení. Při té 

příležitosti se chce představit veřejnosti. V rámci Týdne vědy a techniky proběhne Jarmark vědeckých 

společností 12. 11. Prezentace některých společností proběhnou poutavou formou v budově Akademie věd 

v Praze Národní 3, místnosti 205 a 206 od 13 do 16 hodin. ČAS uspořádá přednášku prof. Petra Kulhánka 

„Fenomén Planck“ a bude na místě prezentovat dalekohled a další informační a propagační materiály. Za ČAS 

organizuje Suchan. 

 

10. Přijmutí nových členů 

Radim Korček (Valašská astronomická společnost), David Kotrys (Amatérská prohlídka oblohy), Vít Měrka 

(Valašská astronomická společnost), Tomáš Olšan (Amatérská prohlídka oblohy), Jaroslav Sobota (Amatérská 

prohlídka oblohy), Jiří Štětina (Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je v pátek 30. října 2015 od 10:00 ve Znojmě. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


