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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. září 2016 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Jan Vondrák. 

Omluveni: Marcel Bělík, Miloš Podařil, Pavel Suchan. Revizoři: Omluveni: Jan Kožuško, Martin Černický, Eva 

Marková. 

 

 

1. Astro.cz 

VV projednal stížnost Petra Horálka, že je i nadále úkolován složkami, aby vkládal jejich články, novinky a akce 

na astro.cz. VV připomíná své rozhodnutí z 9. ledna 2016, kdy mají složky za povinnost vybrat si ze svých členů 

jednoho zástupce, který bude tyto věci vkládat. Takového zástupce mají složky, které tak neučinily do 

původního termínu 16. 4., neprodleně nahlásit Petru Horálkovi (v kopii Petru Sobotkovi). VV opakovaně 

konstatuje, že k činnosti takto vybraného zástupce bude přihlíženo při rozdělování finanční dotace na činnost 

složky. Slezák domluví schůzku s Petrem Horálkem. 

 

2. Sjezd ČAS 

Jubilejní 20. sjezd ČAS se uskuteční v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně. Termín byl upřesněn na 1. – 2. 

4. 2017. Jiří Grygar získal souhlas třetí strany, se kterou je domlouváno překvapení na sjezd, které zaujme i 

širokou veřejnost. Na příštím jednání VV bude určen klíč k volbě delegátů dle počtu kmenových členů složek. 

Sobotka a Revizní komise prostudují sjezdové dokumenty minulého sjezdu a připraví návrhy na změny pro 20. 

sjezd. Sobotka ověří u poroty ČAM, zda na sjezdu bude udělena Cena Jindřicha Zemana za Astrofotografii roku. 

Dřevěný připraví odhad rozpočtu sjezdu. 

 

3. Noc vědců 2016 a 2017 

Nejbližší Noc vědců proběhne v pátek 30. 9. 2016, ČAS se bude podílet a vyzývá hvězdárny a složky ČAS, aby 

se k akci připojily, i když není možné poskytnout dotaci. VV pověřil Sobotku, aby přednesl výboru RVS návrh 

na společné uspořádání Noci vědců 2017 pod hlavičkou RVS. Společně bychom se pokusili o získání dotace pro 

rok 2017 z Evropské komise. 

 

4. 100 let ČAS 

Slezák konstatoval, že organizační výbor ke 100 letům ČAS se dlouho nesešel a že by měl zintenzivnit svoji 

aktivitu tak, aby byla většina akcí naplánována a připravena už od začátku roku 2017. VV žádá výbor 100 let 

ČAS o seznam propagačních materiálů. VV rozhodne na svém příštím jednání o jejich finanční podpoře.  

 

5. Revize účetnictví ČAS 

Revizní komise provedla k 15. dubnu revizi účetnictví ČAS za rok 2015 a vypracovala revizní zprávu, jejíž 

závěrečné shrnutí zní: „Revizní komise celkově vyjadřuje spokojenost s vedením dokladů a účetnictví 

společnosti, až na drobné výše popsané problémy. Revizní komise děkuje hospodáři ČAS Radku Dřevěnému za 

vzornou přípravu účetních podkladů, vzorů formulářů, směrnic a průběžný dohled za hospodaření společnosti a 

doporučuje VV ČAS jej za tuto činnost odpovídajícím způsobem odměnit!“ VV rozhodl udělit Dřevěnému 

odměnu ve výši 26 000 Kč, což je částka, o kterou byl před 3 roky ponížen honorář tajemníka a zároveň 

přibližně částka, které se ve prospěch Dřevěného zřekla osobně na lednovém setkání složek účetní Kopanicová. 

 

6. Kniha ČAM 

Výtisky knihy vítězných astrofotografií ČAM za uplynulých 10 let jsou pro složky připraveny k vyzvednutí na 

Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově, Boční II. Aktuální počet knih k 7. 9. je 590 ks. Knihy 

složkám vydává Vondrák oproti seznamu členů, kteří je dostanou. Členové ČAS mají knihy zdarma, každý člen 

ČAS má nárok jen na 1 výtisk. Složkám, které si knihy nevyzvednou do konce roku, budou předány na malém 

setkání složek počátkem ledna 2017. 

 

7. Ceny ČAS 

Littera Astronomica bude udělena na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 14. října v 17:30. 

Doprovodný program veletrhu zajistí Pobočka Vysočina – po celou dobu veletrhu bude provozovat před 

vchodem astronomický stánek s dalekohledem. Podařil se nemůže zúčastnit veletrhu, v pátek bude přítomen 

Sobotka. Účast Libora Lenži a jeho Nakladatelství Aldebaran prověří Sobotka. Předání Nušlovy ceny proběhne 
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pravděpodobně v prosinci v budově Akademie věd, termín domluví Suchan. Kopalova přednáška bude 

pravděpodobně součástí Dne s Astropisem 26. 11. 2016. Diplomy k cenám připraví Sobotka.  

 

8. Keplerovo muzeum 

Česká astronomická společnost podepsala smlouvu o spolupráci s Národním technickým muzeem na 

provozování Keplerova muzea v Praze. Smlouva platí do konce roku 2017 a zavazuje obě strany k nabízení 

propagačních letáčků v obou institucích a propagací akcí na webech.  

 

9. Plenární schůze RVS 

Každoroční schůze proběhne 21. září v budově Akademie věd v Praze na Národní 3 od 15 hodin. Shodou 

okolností se nemohou kvůli služebním cestám za ČAS zúčastnit ani předseda ani místopředseda ani tajemník. 

ČAS bude zastupovat Slezák. Na plenární schůzi se bude mimo jiné probírat účast RVS na Noci vědců. 

 

10. Organizace EWASS 2017 

Tato evropská akce proběhne 26. až 30. 6. 2017. VV navrhl EWASS Hosting Commitee, že by ČAS doplnila 

vnitřní prostory Právnické fakulty UK o exponáty s astronomickou tématikou, Honzík za plzeňskou hvězdárnu a 

Západočeskou pobočku navrhuje hmatová souhvězdí, model Velkého vozu a další. Honzík požádá složky, aby 

zaslaly seznamy, co mohou nabídnout. 

 

11. Astronomická olympiáda 

VV schválil před začátkem 14. ročníku AO rozšíření komisí AO o tyto členy: Nový člen komise pro kategorii 

AB: Stanislav Fořt, BA (Hons), MSci, Stanford University. Nová členka komise pro kategorii EF: Mgr. Petra 

Hyklová, Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze. Nová členka komise pro kategorii GH: Eva 

Miklušová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. VV děkuje všem, kteří se na chodu AO 

podílejí za neutuchající elán. 

 

12. Asteroids@home 

Sobotka přednesl žádost Dušana Vykouřila, předsedy kolektivního člena ČAS, Czech National Teamu, o vydání 

tiskové zprávy u příležitosti dosažení 1000-násobku výkonu projektu Asteroids@home. VV vydání tiskové 

zprávy podpořil a žádá Suchana o úpravy textu. Projekt se zabývá modelováním tvarů planetek zpracováváním 

obrovského souboru dat. Vědeckým garantem projektu je Mgr. Josef Ďurech, PhD. z Astronomického ústavu 

MFF UK. CNT dále nabízí stejnou pomoc a obdobnou výpočetní sílu pro další projekt v systému 

distribuovaných výpočtů BOINC. Vykouřil vyzval zástupce VV ČAS k větší komunikaci. 

 

13. Dotace složkám 

VV připomíná, že žádosti o dotaci na rok 2017 mají složky podávat do 15. září 2016. VV bude o výši dotace 

složkám poprvé rozhodovat již v listopadu, s tím, že budou kráceny, pokud se sníží dotace od RVS, což se VV 

dozví vždy v únoru následujícího roku. Výši dotace se složky dozvědí na malém setkání složek počátkem ledna 

v Praze. Žádost o dotaci RVS pro celou ČAS podá Sobotka. 

 

14. Výše příspěvků na rok 2017 

VV rozhodl, že výše příspěvků na rok 2017 zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. výdělečně činní 500 Kč, 

nevýdělečné činí 400 Kč, členové ze Slovenska mohou platit v Eurech: 18, resp. 14 Eur, zahraniční členové 700 

Kč, tedy 25 Eur. Připomínáme, že platby v Eurech se posílají na čísla účtu složek u Fio banky s odlišným číslem 

za lomítkem.  

 

15. Vzhled průkazky na rok 2017 

VV požádá Aleše Majera z Klubu astronomů Liberecka, pobočky ČAS o vypracování návrhů členských 

průkazek pro rok 2017. Motiv je jasný – 100 let ČAS. VV žádá o zaslání návrhů do konce září. 

 

16. Registrace na dobromat 

VV rozhodl na základě podnětu Petra Scheiricha, předsedy APO, o registraci ČAS na serveru dobromat.cz. Přes 

server mohou zákazníci nakupovat v mnoha e-shopech. Podíl na provizi z nákupu jde pak na účet toho spolku, 

který si zákazník sám vybere. 

 

17. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Václav Hýža (Valašská astronomická společnost), Karel Růžička (Astronautická 

sekce), Michal Vavřina (Astronautická sekce). 
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Termín příští schůze VV ČAS je středa 2. listopadu 2016 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


