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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 22. února 2017 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Pavel Suchan, Lenka 

Soumarová, Jan Vondrák. Omluven: Marcel Bělík. Revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Omluven: Jan 

Kožuško. Hosté: Soňa Ehlerová na bod 5 a Cyril Ron na bod 7. 

 

 

1. 20. sjezd ČAS 

VV schválil předběžný program sjezdu. O konečné podobě rozhodují až delegáti na začátku jednání sjezdu. 

Vondrák pozval na sjezd významné hosty, Sobotka kolektivní členy. Sobotka do konce týdne pozve všechny 

členy ČAS a všem zašle i program a návratku. Návratky je nutno zaslat zpět Sobotkovi do 10. března. VV 

projednal Jednací i Volební řád sjezdu. Oba dokumenty budou schvalovat delegáti. Delegáti sjezdu budou 

ubytováni na vysokoškolských kolejích Vinařská 5, budova A3 nedaleko brněnského výstaviště. Sobotka zjistí a 

oznámí účastníkům, od kolika hodin budou pokoje volné a připravené k nastěhování a do kolika hodin v neděli 

je třeba se vystěhovat. Stravování bude během konference zajištěno přímo v prostorách hvězdárny cateringovou 

firmou. VV vyzývá všechny, kteří uvažují o kandidatuře do některé funkce v ČAS, tedy na pozici předsedy, 

hospodáře, člena VV nebo revizora, aby svůj záměr napsali do návratky. Sobotka na sjezd připraví volební urnu 

a delegátní hlasovací lístky. Sobotka a Soumarová připraví seznam zesnulých členů v období mezi sjezdy. 

Suchan a Sobotka osloví Štěpána Kováře, zda by připravil přednášku s rekapitulací historie ČAS. Svou 

přítomnost na sobotní odpolední část sjezdu přislíbili Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka, kteří také vystoupí ve 

speciálním programu na podporu zvolení Járy Cimrmana čestným členem ČAS. Sobotka připraví certifikát o 

zvolení či nezvolení. VV ČAS se sejde na HaP Brno v pátek 31. března od 18 hod k závěrečným přípravám. 

VV vyzývá účastníky sjezdu, aby se společensky oblékli, i jako důstojné připomenutí všech, kteří se na historii 

ČAS v uplynulých 100 letech podíleli. Společenský večer bude navíc v duchu první republiky, je možné 

zúčastnit se ho v dobových kostýmech. V sobotu proběhne společné focení účastníků sjezdu – domluvit s HaP 

Brno. Při registraci obdrží každý delegát soubor propagačních předmětů ČAS. 

 

2. 100 let ČAS 

Petr Bartoš intenzivně pokračuje na přípravách tzv. MegaEventu, tedy velkého setkání všech zájemců, kteří 

hledají dle GPS tzv. „kešky“ v Ondřejově 9. 9. 2017. Očekává se návštěva asi 1000 lidí. VV rozhodl finančně 

podpořit vytištění sborníku 100 českých astronomů, připravovaného Bartošem částkou 9000 Kč. Sobotka 

připomněl nabídku Astropisu, aby Speciál roku 2017 byl věnován 100 let ČAS. Příprava publikace bude jednou 

z hlavních priorit nového VV po sjezdu. VV rozhodl, že v situaci, kdy si dvě pětiny členů objednaly stříbrnou 

pamětní minci ČNB, nebude už vydávat vlastní pamětní medaili. Finanční úspora bude použita na jiný účel ve 

spojitosti se 100 let ČAS. Slezák na VV přivezl vyrobené propagační předměty ČAS: samolepky, klíčenky, 

propisky. Složky ČAS dostanou pro své členy určitý počet kusů na sjezdu zdarma. VV rozhodl, že nechá vyrobit 

další propagační předměty, tedy trička, hrnečky, flash disky, které bude možno zakoupit na sjezdu a poté 

v eshopu Libora Lenži. 

 

3. Členství v Radě dětí a mládeže 

VV rozhodl na základě iniciativy Petra Scheiricha o členství ČAS v Radě dětí a mládeže, což umožní ČAS získat 

výhodné hromadné pojištění na akce pořádané ČAS pro mládež. Pojištění se bude vztahovat jak na účastníky, 

tak na předem stanovený počet vedoucích.  

 

4. Kolektivní členové 

Honzík zaslal upravenou smlouvu o kolektivním členství pro Hvězdárnu a planetárium v Ostravě a Hvězdárnu 

v Pardubicích. Honzík vypracoval smlouvu s novým zájemcem o členství, kterým je Mobilní planetárium, z. ú. 

VV po připomínkách se zněním smlouvy souhlasí, Honzík odešle návrh druhé straně. Honzík bude řešit 

chybějící smlouvu o kolektivním členství s MFF UK a dlouholeté neplacení příspěvku hvězdárnou Teplice. 

 

5. Noc vědců 

Proběhne nezávisle na ostatních zemích EU. Čeští organizátoři se rozhodli vyhnout kolizí se státním svátkem a 

stanovili datum konání akce na 6. října 2017. Soňa Ehlerová jménem českého výboru pro popularizaci ESO 

nabídla řadu propagačních materiálů o ESO v češtině, a také několik astronomických přednášek. VV nabídku 

přijímá, koordinaci zajistí Slezák. 
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6. Světelné znečištění 

Skupina pro temné nebe vedená Suchanem se velmi úspěšně zapojila do tvorby právních předpisů pro regulaci 

světelného znečištění. Po jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem vznikla vládní 

meziresortní komise, pro kterou má ČAS připravit do 30. 6. podklady.  

 

7. Organizace EWASS 2017 

Cyril Ron, předseda místního organizačního výboru akce, představil VV stav příprav týkající se ČAS. ČAS má 

k dispozici výstavní prostor asi 3,5 x 3,5 metru pro své interaktivní exponáty. Jejich zajištěním je pověřen 

Honzík. Ron poděkoval Bělíkovi za vytvoření plakátu pro EWASS. V rámci akce proběhne diskuzní fórum SS1 

(viz program kongresu), kterého se mohou za ČAS zúčastnit dva lidé s velkou pravděpodobnosti podpoření 

odpuštěním registračního poplatku. VV navrhuje P. Heinzela a M. Bělíka. ČAS se ozval s nabídkou přednášky 

prof. Nemiroff, který se stará v USA o APOD, tedy Astronomický snímek dne, což je velmi úspěšný projekt 

s velkým zájmem české veřejnosti. Suchan zajistí na pátek 30. června přednáškový sál na Akademii věd, 

Národní 3.  

 

8. Název ČAS 

VV s potěšením přijal zprávu o tom, že bývalá občanská sdružení, dnes zapsané spolky, nemusejí měnit své 

názvy a začleňovat do nich buď slovo spolek či zkratku. ČAS na toto původní nařízení uplatňovala výjimku, 

nyní již není potřebná. 

 

9. Výroční zpráva 

ČAS včas vyplnila a odevzdala formulář výroční zprávy pro RVS. VV děkuje všem složkám za vzornou 

spolupráci. Delší verze výroční zprávy se připravuje. 

 

10. Rozpočet ČAS 

VV schválil rozpočet ČAS na rok 2017. Předpokládané příjmy jsou ve výši 862 000 Kč, výdaje 1 241 500 Kč. 

Schodek je především z důvodu mimořádných událostí, a to konání sjezdu a akcí ke 100. výročí ČAS. 

 

11. Keplerovo muzeum 

Magistrát hl. města Prahy zrušil program Partnerství, ze kterého získávala ČAS každoročně dotaci na Keplerovo 

muzeum. O finance lze žádat jiným způsobem, jde o tzv. individuální dotaci, kterou lze podat každý měsíc. 

Vondrák vypracoval žádost o dotaci na rok 2017 s plněním od května (dříve ze strany magistrátu nelze). Suchan 

se za ČAS zúčastní jednání Výboru pro kulturu hl. města Prahy dne 1. března pro případ, že by byly k žádosti o 

dotaci připomínky. 

 

12. Stav rozdělení knihy ČAM 

Vzhledem k logistické náročnosti došlo v několika případech k dvojímu předání u členů ČAS na Slovensku, 

Vondrák požádal složky v těchto případech o navrácení. Většina případů je dořešena, na ústředí ČAS zůstane asi 

12 kusů, které budou použity jako dary významným lidem.  

 

13. Ceny ČAS 

Uzávěrka pro podávání návrhů na udělení Nušlovy ceny je 30. dubna 2017, Ceny Littera astronomica 31. května 

2017 a Kopalovy přednášky 30. června 2017. Návrhy na udělení těchto cen lze zasílat na emailovou adresu 

správce cen (Podařil). Do konce roku 2017 lze také podávat návrhy na udělení Kvízovy ceny (bude předána v 

roce 2018). Nominace na Kvízovu cenu lze zasílat řediteli Hvězdárny v Úpici, který je správcem ceny (Bělík). 

Kontakty na http://www.astro.cz/spolecnost/usporadani-spolecnosti/vykonny-vybor.html  

 

14. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Jan Barek (Pražská pobočka), Antonín Čapek (Pražská pobočka), Jan Frenzl (Sekce 

proměnných hvězd a exoplanet), Petra Horká (Pražská pobočka), Jan Hubáček (Pražská pobočka), Radka 

Křížová (Sluneční sekce), Radovan Mrllák (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Petr Mrňák (Sekce 

proměnných hvězd a exoplanet), Patrik Novotný (Pražská pobočka), Václav Prejzek (Kosmologická sekce). 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je pátek 31. března 2017 od 17:00 na Hvězdárně a planetárium Brno. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

http://www.astro.cz/spolecnost/usporadani-spolecnosti/vykonny-vybor.html

