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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 13. ledna 2018 od 14:30  

v Planetáriu Praha. 
 

 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Petr Sobotka, Lenka 

Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni: Lumír Honzík, Vladislav Slezák. Revizoři: Martin Černický, Jan 

Kožuško, Eva Marková. 

 

1. 100 let ČAS 

Slavnostní shromáždění 8. prosince 2017 v pražském Karolinu získalo velmi kladné ohlasy od účastníků. První 

část odehrávající se v Modré posluchárně pojal moderátor a autor scénáře Petr Sobotka jako oslavu 300 let od 

založení ČAS. Diváci se přenesli do roku 2217 a s odstupem 300 let sledovali, jak moderní historikové 

rekonstruovali založení ČAS. Shlédli dochovaný záznam přednášky historika z roku 2017, pak hlášení úředníka 

c. k. místodržitelství o tom, zda schválit či neschválit stanovy ČAS. Následovala „holografická“ rekonstrukce 

ustavující schůze ČAS, kde přípravný výbor řešil úpravu stanov. Následný program v aule Karolina už probíhal 

v přítomnosti, tedy roku 2017 a moderátor Pavel Suchan řídil předávání cen, proslovy, předání Nušlovy ceny a 

mnoho dalších bodů programu. Podrobnosti o akci budou uveřejněny v čísle 1/2018 Kosmických rozhledů. 

Z celé akce byl pořízen Slezskou univerzitou v Opavě videozáznam. Po sestřihání bude umístěn na youtube. 

V Karolinu byla zapečetěna časová schránka, která bude uložena na Štefánikově hvězdárně při vzpomínkové 

akci k 90. výročí založení 24. června 2018. VV rozhodl, že pořídí odolnější schránku, tak, aby byl obsah chráněn 

před vlhkem a plísní. Zahajský nabízí pro tyto účely prázdný tubus dalekohledu. Umístění skříňky a organizaci 

aktu uložení dořeší za ČAS Sobotka, Soumarová, Zahajský. Na podnět Jiřího Grygara vznikne ze všech akcí 

roku 2017 ke 100 letům ČAS fotokniha. VV žádá organizátory všech akcí, aby zaslali Sobotkovi z každé akce 

minimálně 5 fotografií – u každé je třeba uvést autora a krátký popis fotky. Kniha bude profesionálně nasázena – 

cenu zjistí Slezák. 

 

2 Rozpočet ČAS 

VV schválil rozpočet ČAS na rok 2018. Rok 2017 znamenal výrazný schodek v hospodaření z důvodu pořádání 

řady akcí ke 100 letům ČAS, zejména slavnostního shromáždění 8. prosince. Schodek činí asi 250 000 Kč a byl 

zajištěn z finančních prostředků ušetřených v minulých 10 letech. VV schválil pro rok 2018 rozpočet 

s přebytkem ve výši 100 000 Kč s celkovými příjmy 944 000 Kč a výdaji 844 000 Kč. 

 

3. Rozdělení dotace složkám 

Na setkání složek 13. ledna byl diskutován alternativní systém rozdělování dotace složkám, kdy by byla 

výsledná suma počítána podle počtu členů a dalších jasně daných parametrů. Tato nároková část by byla složkám 

poskytována automaticky. Druhou část rozpočtu by pak složky čerpaly na konkrétní projekty. Z diskuze na 

setkání složek nevyplynul jednoznačný závěr, zda současný systém měnit. VV rozhodl, že pro rok 2018 ponechá 

stávající systém rozdělení dotace. Výše příspěvku byla složkám promítnuta na setkání 13. 1. Astronomická 

společnost Most požádala o uhrazení honoráře pro J. Grygara, VV souhlasí, pokud bude mít přednáška zajištěnu 

dobrou propagaci. 

 

4. Keplerovo muzeum 

Všechny zainteresované strany, tedy provozovatel Keplerova muzea Vojtěch Sedláček, majitelka nemovitosti 

Jitka Steinwaldová, ČAS a Národní technické muzeum se dohodli na ukončení činnosti Keplerova muzea 

v místě, kde Kepler pobýval, k 31. 12. 2017. Muzeum je od 1. ledna 2018 uzavřeno, expozice bude nově 

připravena v budově NTM v průběhu jara 2018. 

 

5. Kolektivní členové 

Heinzel informoval o návrhu kolektivní smlouvy s Přírodovědeckou fakultou MU. Dřevěný informoval o 

těžkostech s platbami členských příspěvků kolektivních členů – Dřevěnému pomůže Sobotka.  

 

6. Ceny ČAS 

Na návrh Podařila VV schválil posuny uzávěrek na přijímání nominací o měsíc dopředu takto: Cena Františka 

Nušla – 31. března, Littera astronomica – 30. dubna, Kopalova přednáška – 31. května. 
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7. Astro.cz 

Sobotka informoval, že ani jeden ze tří nových potenciálních spolupracovníků na astro.cz není aktivní. Jeden 

z nich napsal jediný článek. VV navrhuje zopakovat výzvu na astro.cz, že hledáme spolupracovníky. 

 

8. Noc vědců 

Noc vědců proběhne na území České republiky v pátek 5. října 2018. Podařil upozornil na kolizi termínu 

s Podzimním knižním veletrhem v Havlíčkově Brodě. Slezák informoval písemně, že v průběhu dubna bude 

známo, zda ČAS získá na Noc vědců dotaci.  

 

9. Velké setkání složek 

Tradiční setkání složek a kolektivních členů ČAS bude mít od roku 2018 jiný charakter. Bude dvoudenní a 

proběhne za větší účasti profesionálních astronomů. Smyslem je, aby se sblížili profesionální a amatérští 

astronomové (kterých je v ČAS většina) a vzájemně poznali, co kdo dělá. Mohlo by to vést k užší spolupráci. 

Setkání se uskuteční 24. a 25. března v přednáškovém sále Planetária Praha. Organizací pověřen Sobotka za 

pomoci Heinzela, Soumarové a Černického. Zástupci všech složek i řadoví členové ČAS jsou srdečně zváni. 

 

10. SCOSTEP A ČNKA 

K 1. 1. 2018 došlo k začlenění Českého národního komitétu astronomického pod ČAS, jako pracovní skupiny 

(viz předchozí zápisy). VV obdržel žádost o začlenění českého výboru mezinárodní organizace SCOSTEP do 

ČAS. SCOSTEP je Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics, což je mezinárodní vědecká unie, která se 

věnuje problematice vztahu Slunce-Země, což také zahrnuje tzv. kosmické počasí, dnes velmi aktuální téma. VV 

s návrhem souhlasil. Heinzel poslal členům těchto komitétů jmenovací dekrety. 

 

11. Online přihláška do ČAS 

Scheirich vypracoval online přihlášku do ČAS a čeká na softwarové úpravy serveru astro.cz, aby byla přihláška 

funkční (provádí Jan Štrobl). Sobotka upozornil, že musí být v přihlášce nejen všechny důležité údaje o žadateli 

o členství, ale musí být uchována informace o tom, že žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a se 

stanovami ČAS. Tento souhlas musí být archivován a dohledatelný, nestačí, aby přihláška přišla v textové 

podobě jen mailem, je třeba vygenerovat dokument, který se uloží. Scheirich prověří technické řešení.  

 

12. Pobočka Brno 

Všichni členové ČAS a příznivci Hvězdárny a planetária v Brně dostali výzvu k obnovení Brněnské pobočky 

ČAS, která zanikla na přelomu tisíciletí. Výzvu společně podepsali ředitel hvězdárny Jiří Dušek a čestný 

předseda ČAS Jiří Grygar. Zájemci z brněnského regionu se mohou hlásit Honzíkovi na 

lumir.honzik@seznam.cz. 

 

13. Cena Antonína Vítka 

Astronautická sekce ČAS představila VV záměr udílet od roku 2018 Cenu Antonína Vítka za popularizaci 

kosmonautiky. K předání by docházelo každoročně na největším středoevropském setkání zájemců o 

kosmonautiku Kosmo-News Party. VV tento záměr podporuje. 

 

14. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy:  Luboš Baláš (Kosmologická sekce), Ondřej Čihák (Kosmologická sekce), Jan Dušek 

(Pražská pobočka), Elena Dzifčáková (Sluneční sekce), Miloslav Grešl (Amatérská prohlídka oblohy), Zdeněk 

Hovorka (Západočeská pobočka), Petr Chochole (Pražská pobočka), Stanislav Kajer (Západočeská pobočka), 

Juraj Kubica (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jan Laštovička (Sluneční sekce), Aleš Locker 

(Východočeská pobočka), Jiří Rott (Pražská pobočka). 

 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS bude upřesněn později. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


