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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 14. listopadu 2017 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, Petr 

Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni: Marcel Bělík, Revizoři: Martin Černický, Eva Marková. 

Omluven: Jan Kožuško. 

 

1. 100 let ČAS 

8. listopadu proběhl křest poštovní známky ke 100 letům ČAS, ke kterému došlo na brněnské hvězdárně. 

Filatelisté ve spolupráci s hvězdárnou připravili celodenní program. Za ČAS se účastnili Suchan, Podařil, 

Dřevěný. Česká pošta vydala známku v celkovém nákladu 750 000 ks. 1500 ks si objednali členové ČAS a 

budou jim distribuovány přes kmenové složky. 650 ks bude vloženo do KR. 94 ks zůstává pro potřeby VV.  

Sobotka informoval o své intenzivní práci na scénáři programu 8. 12. v Modré posluchárně včetně scénky pro 

herce, kteří ukáží „jak to bylo doopravdy se založením ČAS“. Pro představení se podařilo získat do role prof. 

Nušla Martina Myšičku z Dejvického divadla a do role barona Krause Miloně Čepelku z Divadla Járy 

Cimrmana. Na doporučení Heinzela bude hudební doprovod programu v Aule zajištěn dámským smyčcovým 

kvartetem. Sobotka rozeslal návratky, uzávěrka bude 1. 12. Jde o prioritní akci ČAS v následujícím měsíci. 

Sobotka připravil seznam úkolů, které je třeba splnit, aby akce proběhla úspěšně. Slezská univerzity v Opavě 

přislíbila pomoc svých studentů při pořízení videozáznamu z akce. Kalista vytvořil grafický návrh pamětního 

účastnického listu. Sobotka vytvoří grafický návrh čestných uznání. Kotková připraví certifikát o pojmenování 

planetky „ČAS“. Sobotka připraví prezenční listinu. Slezák domluví profesionálního fotografa, raut a tisk 

materiálů. Suchan připraví mediální výstupy a bude moderovat program v aule. Dřevěný upozornil, že slavnostní 

shromáždění 8. 12. si patrně vyžádá značné finanční prostředky i nad rámec rozpočtu. 

 

2. Keplerovo muzeum 

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

Jitka Steinwaldová, ČAS a Národní technické muzeum počítají s ukončení činnosti Keplerova muzea k 31. 12. 

2017. Expozice bude nově připravena v budově NTM v průběhu jara 2018.  

 

3. Kolektivní členové 

Heinzel informoval o návrhu kolektivní smlouvy s Matematicko-fyzikální fakultou UK. VV se zněním smlouvy 

souhlasí. Podepsání oběma stranami proběhne během dní. Suchan informoval o přípravě nové kolektivní 

smlouvy s Hvězdárnou a planetáriem hl. města Prahy. Suchan dále informoval o žádosti Magistrátu hl. města 

Prahy, aby ČAS zřídila poradní orgán ředitele HaP Praha. VV se žádostí souhlasí, bude součástí smlouvy o 

kolektivním členství. 

 

4. Ceny ČAS 

Sobotka připravil diplomy pro laureáty Kopalovy přednášky a Nušlovy ceny. Předání Kopalovy přednášky 25. 

11. na Akademii věd v rámci Dne s Astropisem se zúčastní Heinzel a Sobotka. Nušlova cena bude předána na 

slavnostním shromáždění ke 100 letům ČAS dne 8. 12. v Karolinu. Podařil navrhuje změny ve statutech cen, 

například posun uzávěrek na přijímání nominací o měsíc dopředu. 

 

5. Astro.cz 

Sobotka informoval o navázání spolupráce s novou autorkou pro astro.cz Lucií Fajtovou. Dle rozhodnutí VV o 

navýšení finančních prostředků na astro.cz na minulém jednání VV, Sobotka rozdělil finanční částku uspořenou 

v rozpočtu ČAS počínaje říjnem 2017 tak, že došlo k navýšení odměny šéfredaktora o 3000 Kč měsíčně, 

zavedení odměny zástupce šéfredaktora 1500 Kč měsíčně a deponaci částky pro softwarové vylepšování astro.cz 

ve výši 2000 Kč měsíčně. VV stále hledá šéfredaktora astro.cz a nabízí odměnu ve výši přibližně čtvrtiny 

úvazku, tedy 7000 Kč měsíčně. Pavel Hrdlička ukončil svou korektorskou činnost článků na astro.cz. VV děkuje 

za jeho půlroční úsilí.  

 

6. Noc vědců 

Slezák informoval o nízké ochotě organizátorů Noci vědců s astronomickým programem v rámci ČAS, zaslat 

fotodokumentaci z akce. Je to dáno nulovou finanční podporou akce ze strany národního koordinátora. Slezák se 

zúčastní organizační schůzky v Ostravě ve dnech 22. až 23. listopadu, kterou pořádá nový národní koordinátor. 
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7. Kniha Nebeské symfonie 

Jen 4 dny před oslavami 100. výročí ČAS vydá nakladatelství Albatros unikátní audiovizuální projekt, knihu 

Nebeské symfonie Petra Horálka a Vladislava Slezáka s hudebním albem Miloše Rábla (z populární skupiny 

Bacily). Kniha bude představena během oslav 100. výročí ČAS 8. 12. v Karolinu, kde bude k získání přímo na 

místě za zvýhodněnou cenu (je třeba objednat počet u Slezáka). Obecně bude pak knížka běžně k získání na 

pultech českých a slovenských knihkupectví nebo přes objednávkový portál nakladatelství Albatros Media. VV 

pro potřeby prezentace ČAS zakoupí 11 ks. 

 

8. Malé setkání složek 

Tradiční lednové malé setkání složek ČAS se uskuteční na tradičním místě, tedy v areálu Astronomického 

ústavu AV v Praze na Spořilově, Boční II. Heinzel ověří, zda bude volný tradiční prostor v suterénu 

Geofyzikálního ústavu. Termínem je sobota 13. ledna 2017. Předpokládaný program proběhne od 10 do 15:30 

hodin. Účast hospodářů složek je povinná, předsedů doporučená, ostatních funkcionářů ČAS dobrovolná.  

 

9. Velké setkání složek 

Tradiční setkání složek a kolektivních členů ČAS proběhne po mnoha letech v hlavním městě a to 

v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária Praha. Předpokládaným termínem je sobota 24. března (s ředitelem 

projedná Sobotka). VV uvažuje o rozšíření této tradiční akce o účast mladých profesionálních astronomů. 

 

10. Online přihláška do ČAS 

Scheirich vypracoval první verzi elektronické přihlášky. Funkčnosti a všechny náležitosti prověří Sobotka a 

Soumarová. 

 

11. Plenární zasedání RVS 

Heinzel informoval o své účasti na výročním plenárním zasedání RVS. Bylo přijato několik nových kolektivních 

členů. Rozpočet na rok 2018 by měl být minimálně ve stejné výši. Předsedkyně Akademie věd přítomná na 

schůzi potvrdila, že AV zašle RVS finanční prostředky pro národní komitéty, které se staly součástí jednotlivých 

společností – v případě ČAS jde o ČNKA, který zastupuje ČR v IAU apod. 

 

12. Sjezd Polské astronomické společnosti 

Heinzel na zářijovém sjezdu přednesl prezentaci o ČAS. V Polsku funguje dobrá spolupráce mezi 

profesionálními a amatérskými astronomy, kdy obě skupiny mají vlastní organizaci.  

 

13. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy:  Patricie Baroňová (Pražská pobočka), Tomáš Budínský (Pražská pobočka), Jan Fiala 

(Pobočka Vysočina), Jiří Krejčí (Přístrojová a optická sekce), Tomáš Kubica (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Daniel Pitoňák (Amatérská prohlídka oblohy), Božena Solarová (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Daniel Ščerba (Společnost pro meziplanetární hmotu), Simona Tomášková (Sekce proměnných 

hvězd a exoplanet), Jiří Vala (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Marek Začal (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Maciej Zapiór (Sluneční sekce), Jiří Žák (Sekce proměnných hvězd a exoplanet). 

 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je sobota 13. ledna 2018 od 15:00 v Planetáriu Praha. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


