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Zápis z 18.sjezdu ČAS
konaného ve dnech 27.28.3.2010 v Ondřejově
Sjezd se koná v seminární místnosti Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Den první – sobota 27.3.2010
10:00 zahájení registrace.
11:05 slavnostní zahájení sjezdu – RNDr. Eva Marková.
11:06 přivítání čestných hostů, Dr. J.Grygara, Doc. P.Heinzla, Dr.J. Zverka (SAS), Doc. Ing. Zajace (JČMF),
J.Duška (SHP), Z. Fišerové (SZAA). Doc. Perek se omluvil a zdraví jednání sjezdu,. Zítra se dostaví Prof.Ivo
Hána (RVS), Doc. P.Hadrava (ČNKA).
11:09 příhovor Dr. Jiřího Grygara, čestného předsedy ČAS, rekapitulace historie ČAS.
11:15 příhovor Dr. Petra Heinzela, ředitele AsÚ, hostitele sjezdu ČAS – přivítání na Ondřejově (hostí sjezd
poprvé v historii), úspěchy čs. astronomie (ESA, ESO, …), pochvala spolupráce ČAS a AsÚ.
11:21 uctění památky zesnulých členů ČAS.
11:22 předsedkyně Dr. Eva Marková požádala o volbu předsednictva – Pavel Suchan zvolen většinou
členem předsednictva a moderátorem sjezdu.
11:24 vystoupení hostů.
11:25 Dr. Juraj Zverko – zdravice SAS a předání publikace Dějiny astronomia a Slovensko Dr. Evě
Markové.
11:26 Doc. Štefan Zajac – zdravice Jednoty českých matematiků a fyziků, poukaz na jednotu astronomů a
matematiků v začátcích společností, poděkování za pořádání kongresu IAU 2006 a akcí kolem IYA 2009,
připomínka významného roku 2000 (Max Planck) a zahájení tradice celosvětových roků, předání
publikace Physics and Prague (1984), připomínka výročí orloje a předání publikace o orlojích (JČMF).
Vzorem budiž nám německá matematická společnost (50.000 členů, z toho polovina mladých) – zapojení
mladých, konference běžně 2.000 účastníků, veřejné přednášky, vysoká prestiž. Popřání zdaru.
11:44 technická poznámka Dr. Grygara k financování výzkumu v Německu a investicích do budoucna.
11:46 Dr. Jiří Dušek – zdravice Sdružení hvězdáren a planetárií a Hvězdárny MK v Brně, zhodnocení
vztahů mezi SHP a ČAS, pozvání příštího sjezdu ČAS do Brna za tři roky
11:51 Bc. Zuzana Fišerová – zdravice Zväzu amatérských astronomov Slovenska, přání udržení tempa do
budoucna.
11:54 diskuse a schválení programu sjezdu, navrženého VV – 40:0:0.
12:00 diskuse a schválení jednacího řádu navrženého VV – 39:0:1 (se zdržel)

12:02 návrhy komisí VV.
12:05 volba mandátové komise (V.Bartáková, M.Moudrá) – schváleno 39:0:1
12:06 volba volební komise (M.Cholasta, J.Jindra, J.Urban) – schváleno 40:0:0
12:08 volba návrhové komise (J.Mánek, Zd.Řehoř) – schváleno 37:0:0
12:11 volba zapisovatele (J.Zahajský) – schváleno 35:0:1
12:13 volba ověřovatelů zápisu (J.Bárta, L. Brát) – schváleno 34:0:2
12:15 organizační pokyny ke sjezdu – sekretář Bc. Petr Sobotka (strava, ubytování, …)
12:21 moderátor sjezdu Pavel Suchan vyhlašuje přestávku do 12:45
12:52 zahájení po přestávce – odpolední blok
12:53 Zpráva o činnosti ČAS v období mezi sjezdy – Petr Sobotka (bude přiložena ke zprávě)
12:58 představení nového kolektivního člena Czech National Team (Dušan Vykouřil) – distribuované
výpočty (astronomie, geologie, klimatologie, …)
13:06 souhrn poboček a sekcí, věstník společnosti a Astropis, tiskové zprávy a prohlášení, server
www.astro.cz, ČAM, Evropská noc vědců, AO, knižní veletrh v HB, MHV, spolupráce se ZOO Praha a Dvůr
Králové, přehled akci sekcí a poboček
13:10 představení webu astro.cz (15 let) ‐ Petr Horálek
13:27 Dr. Eva Marková –poděkování VV, členům, funkcionářům, historické sekci za zřízení Keplerova
muzea
13:30 Lumír Honzík – kontrola usnesení 17. Sjezdu ČAS.
1. Statut Kopalovy přednášky – ustanoven, splněno.
2. Jednání s Astropisem – sloučení či jiná spolupráce – splněno.
3. Zpřístupnění databáze (doporučení) – splněno částečně, nutná další diskuze a najít lidi, kteří to
zpracují ‐> úkol pro další výbor.
4. Školení administrátorů projektu (EU) pouze doporučení – VV neřešil, ze složek nebyl zájem.
5. Nejasnosti ve stanovách – proběhne diskuze nad změnami stanov.
6. Změna loga – komise ze 45ti návrhů nevybrala vítěze, zůstává logo P.Příhody.
7. Kontrola usnesení ze 17.sjezdu – proběhla.
Upomenutí 3 rezolucí přijatých 17.sjezdem.
13:38 Lumír Honzík – zpráva o hospodaření za roky 2007, 2008 a 2009. Hospodaření je kladné a zůstatky
mají vzestupnou tendenci.
13:49 diskuze k rozpočtu – Suchan – výše dotace, považujme si jí, máme nejvyšší. Vzpomeňte hospodáře
při předání vyúčtování.
13:55 zpráva revizní komise přednesena a předána VV
14:00 diskuse – Tarant: o seminář nebyl zájem protože VV nerozeslal pozvánku, školení proběhlo, ale ne
pod hlavičkou ČAS. Diskuse ukončena
14:03 Hlasování o udělení absolutoria: 37:0:3.
14:04 Diskuze k činnosti a fungování ČAS
‐

L.Brát – jak vypadá hvězdárna ČAS v Kolodějích, odpovídá P.Suchan – projekt spí (Štěpán Kolář).
Měla vzniknout hvězdárna na rekultivované skládce a ani nevíme, zda projekt byl podán. Prvotní
hlavní dalekohled 150/2250 je zatím na Slovensku, architektonický projekt hvězdárny také
existuje. ČAS nemá klubovnu.
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‐

L.Brát – ohledně směřování ČAS:
1.

realizace robotizované pozorovatelny (jako v okolních zemích) – jeden z cílů, ke kterému by
se směřovalo.

2.

Internetové zpravodajství z astronomie – např. obdoba kanálu youtube na našem serveru
www.astro.cz , popularizace astronomie videoformou.

‐

L.Honzík – pozorovatelna – není finanční prostor, je nutno dotáhnout další již otevřené projekty
(Keplerovo muzeum, sekce).
‐ M.Kákona – robotický dalekohled, ano, víme kde na něj vzít – z EU z fondů na propagaci vědy.
Problém je minimální investice (15 mil.) a je nutno jednat rychle. Projekt musí být
institucionalizovaný přes vědeckou či popularizační ‐ záštita ČAS atp.).
‐ J. Bárta – projekt, jak robotizovat stávající malou hvězdárnu. Vědět jak, finance by se mohly najít i
ze soukromých zdrojů.
‐ M.Cholasta – ASHK – problém je s místem, se správou, s financemi (asi nejmíň). Nicméně
projekty jsou a možná na to i dojde.
‐ P.Sobotka – praktická ukázka informačního videa AsÚ AV ČR o zatmění Slunce jako reakce na
připomínky L.Bráta.
‐ J.Grygar – natáčení přednášek na videa, problém je dohledatelnost videí z přenášek a udělat
centrální archiv takových akcí.
‐ P.Horálek – v oblasti pořadů k úkazům lze spolupracovat s SHP.
‐ V.Kopecký – společnost Astropis dělá archiv svých akcí, kam to uložit, jak to sestříhat, jak udělat
kvalitní záznam – není to tak jednoduchá věc, jak se zdá z diskuze.
‐ P.Suchan – diskuze o mediální sekci.
‐ M.Černický – možnost výroby shotů pro veřejnoprávní televizi s každým tiskovým prohlášením.
‐ K.Mokrý – technicky nemožné, nemáme tak náročnou technikou, lidi atp. (L.Kalista – formát TV
není problém DV).
‐ K.Mokrý – otázka profilu ČASu na facebooku, kdo by se o to staral s ohledem na formu
komunikace. (J.Bárta – není možné on‐line, jinak to v sociální síti nemá cenu, J.Jindra –
vzpomeňme A‐F, do tohoto se nepouštějme).
‐ V.Bartáková – reaguje na výpad, že nefunguje sekce pro mládež. Sekce funguje, jen to dodělat.
Potřeba spolupracovat s ostatními sekcemi, akce jsou, spolupráce nutná (noci na hvězdárnách
atp.).
‐ M.Černický – reakce – materiály pro pozorování s dětmi, příprava materiálů.
‐ P.Suchan – ČAS, MAČ a AsÚ AV ČR – podaly návrh k MŽP ke změně zákona o ochraně ovzduší, tak
aby nevypadla zmínka o světelném znečištění. Je ticho po pěšině.
14:51 Diskuse o změně stanov – změna stanov znamená schválení sjezdem a registraci na MV.
‐ J.Zahajský – předneseno dle rozeslaného a prezentovaného PDF.
‐ Diskuze k návrhům – Jindra, Černický, Brát, Mokrý, Bárta
15:13 vyhlášena přestávka
16:15 slavnostní předání titulu Astrofotograf roku 2009 Jiřímu Linetovi. Předává předseda ČAM –
Zdeněk Bardon.
Představení soutěže (začátek v roce 1994), dnes do soutěže přispělo více než 120 zájemců. Fotografie se
dostaly do televize, do ČTK, na internetové servery. Nyní rozšíření i na Slovensko. Letošním vítězem se
stává Jiří Linet a obdrží plaketu a ceduli do Bečvářovy kopule.
16:22 slavnostní předání ceny Zdenka Kvíze Martinu Lehkému (*1972). Zdůvodnění přednesl Luboš Brát
(SPPHE), cenu předali E.Marková a J.Grygar.
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16:29 poznámka J.Grygara – poohlédnutí se za IYA a předání pamětní medaile za práci pro IYA
z jablonecké mincovny Liboru Lenžovi.
16:32 laureátská přednáška M.Lehkého o historii jeho pozorování.
17:00 diskuse a dotazy k přednášce (J.Grygar, atd.).
17:02 P.Suchan ‐ otevřena diskuze k budoucímu výkonnému výboru.
17:11 vyhlášena 10ti min. přestávka.
17:23 prezentace Polské astronomické společnosti a jejího sjezdu – A.Berlicki, překládá Dr. P.Heinzel.
V Polsku jsou dvě sdružení – profesionální a amatérské.
Profesionální (PTA, od roku 1923, cca 250 členů) shromažďuje pouze zaměstnance a publikující jedince,
sjezdy má každé 2 roky, 4‐5 dní v historicky významných místech, mají charakter konferencí
s doprovodným kulturním doprovodem. PTA řídí 7členný výbor, 3 členná revizní komise a smírčí (nebo
rozhodčí) orgán). Uděluje cenu za popularizaci, cenu mladých (vědecky významné počiny do 35ti let).
Organizuje soutěže tvůrčí, dětské a také pozorování oblohy. http://pta.edu.pl
Amatérské (PTMA, od roku 1919, cca 300‐400 členů, neví se) – celkově málo aktivní. Jsou to jednotlivé
regionální buňky, momentálně jim chybí centrální řízení, velmi rozdrobené. PTMA má 5 tématických
sekcí, které sdružují lidi podobného zájmu. Chybí jednoznačný zdroj financování.
http://ptma.astronomia.pl
Spolupráce obou uskupení je ve společném vydávání časopisu, jinak spolupráce vázne. PTA daleko raději
spolupracuje přímo se školami a organizuje akce přímo v rámci své popularizační činnosti.
18:01 diskuze k přednesenému referátu
‐
‐
‐
‐
‐

E. Marková – jak se volí? O: na sjezdech, každé dva roky.
M. Černický – zapojení lidových hvězdáren? O: není systematické do těchto institucí.
V. Kopecký – počty amatérů v Polsku organizovaných v PTMA? O: viz dříve.
R. Dřevěný – struktura vedení PTMA? O: centrální není, pouze lokální,
J. Urban – jak lze zefektivnit spolupráci PMA+PTMA – není to jen jednostranný pohled? O: není
k PTMA s kým spolupracovat, PTMA nemá strukturu, ztráta času pro členy PTA na úkor
popularizace.
‐ L. Honzík – způsob financování? O: PTA je financováno z příspěvků, z univerzit, od sponzorů,
PTMA není centrálně financováno, ale neví přesně.
‐ J. Grygar – z čeho je placen projekt OGLE? O: z akademie věd.
‐ V. Kopecký – co vedlo ke sloučení obou časopisů – ekonomika nebo nedostatek příspěvků? O:
článků bylo dost, ale PTMA nemělo dost peněz na další pokračování URANIE.
‐ E. Marková – jaká je spolupráce se školami? O: astronomie je součástí fyziky a zeměpisu (u nás i
to málo z fyziky zmizelo).
‐ ‐P.Heinzel – směřuje Polsko do ESA? O: ano, ale nejsou peníze.
18:18 moderátor Pavel Suchan vyhlašuje přestávku
18:37 přednáška Dr. P. Heinzela Výzkum Slunce z kosmu
19:57 ukončení oficiálního programu prvního dne
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Den druhý – neděle 28.3.2010
08:36 moderující sjezdu P. Suchan zahajuje sjezd
08:39 otevřena diskuze k volebnímu řádu 18. sjezdu, mandátová komise zjistila 36 přítomných (o chvíli
později dorazili ještě 4 delegáti)
08:41 schválení volebního řádu 36:0:0
08:42 návrh čestných členů ČAS
Návrh VV: Ing. RNDr. Jaroslav Dykast, CSc., Ing. Josef Chlachula (zakladatel astro.cz), Ing. Jan Vondrák,
DrSc., František Vaclík
Diskuse:
A. Šolcová – navrhuje Dr. Vanda na čestné členství in memoriam.
K. Mokrý: členství zaniká úmrtím člena a to tedy i čestné. Nelze.
Dr. Jiří Grygar: lze nahradit jinou institucí než čestným členstvím.
08:53 laudacia navržených čestných členů.
09:10 tisk volebních lístků.
09:12 diskuze nad změnami stanov.
‐

Změna sídla do Ondřejova, v Praze na AsÚ je problém s místem. E.Marková podporuje Ondřejov,
J.Grygar upozorňuje na možnost čerpání dotací mimo Prahu.

‐

Diskuse o termínu plateb – max.zjednodušit a dát pravomoc VV.

‐

Diskuse o termínech vyhlášení sjezdu, A.Šolcová navrhuje až rok předem. E Marková oponuje
délkou očního období, tím pádem je jasné, že sjezd bude za tři roku na přelomu březen/duben,
blízko úplňku, není třeba stanovit přesný termín tak dopředu.

‐

Diskuze o věstníku, zavést jeho institut do článku 5.

9:56 P.Suchan poděkoval J.Zahajskému za přípravu změn.
09:59 představení kandidátů do nového VV ČAS (Vl. Slezák, M. Bělík, J. Vondrák, L. Soumarová, P.
Sobotka, R. Dřevěný, L. Honzík, P. Suchan)
10:27 diskuze ke způsobu volby a počtu kandidátů
10:40 hlasování o veřejném/tajném hlasování o způsobu volby ‐ 37:2:1 (veřejné)
10:41 veřejné hlasování o způsobu volby (individuální/týmová) – 27:10:3
10:46 návrh L. Bráta – počet VV 9 členů, návrh A. Šolcové 7 členů.
10:47 hlasování o počtu členů VV – 9 členů ‐ 27:9:5. Výkonný výbor bude 9ti členný.
10:52 nastala paradoxní situace – je 9 kandidátů vč. předsedy a hospodáře, rozhodlo se o individuální
volbě a o počtu členů VV 9. Přesto musí celé volby proběhnout.
10:54 představení na kandidáty revizorů: E. Marková, J. Prudký, M. Černický, J. Zahajský
11:00 vystoupení L. Lenžy – proklamace jeho ochoty pomoc VV i když bude mimo VV.
11:01 hlasování o počtu členů revizní komise 40:0:0. Revizní komise bude tříčlenná.
11:02 zpráva mandátové komise‐ je přítomno 41 delegátů
11:02 vyhlášena 15ti minutová přestávka
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11:18 volební komise vyhlašuje zvolené čestné členy – zvoleni byli všichni (Dykast 28, Chlachula 33,
Vondrák 34, Vaclík 34).
11:20 diskuse k usnesení:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Halousek – zjednodušit volební řády
Urban – zjednodušit stanovy a řády, oponenturu je ochoten udělat
Tarant – standardizovat vnější vztahy, vykazování složek (dohody, formuláře)
Grygar – poděkování stovkám lidí, kteří se podíleli na IYA, rezoluce – kosmokongres 2010
Marková – poděkování za Keplerovo muzeum a jeho řešení
Vykouřil – doporučení – zvážit formu pomoci distribuovaných výpočtů pro ČAS
Brát – doporučení – ustanovit pracovní skupinu pro robotický dalekohled
Zahajský – návrh a realizace sjednocené členské evidence

11:32 instrukce k provedení volby VV (předseda, hospodář, členové VV).
11:41 volba předsedy, hospodáře a členů výkonného výboru tajnou volbou.
11:51 vzkaz od Vl. Slezáka ohledně Evropské noci vědců – lze se stále přihlásit (do 2.4.10), bude se
účastnit cca 20 institucí. Přihlásit by se měli i ti, kteří nechtějí dotaci. Pozorování dalekohledy pro
veřejnost, přednáška a nějaká zvláštnost. Problémy s komunikací ENV.
11:55 návrhová komise předkládá návrhy změn stav a zahajuje volby:
1. Změna čl. 1 občanské sdružení .. 39:0:0
2. Změna čl. 2 změna sídla na Fričova 298, Ondřejov. 39:0:0
3. Změna čl. 7 změna způsobu přihlášení 40:0:0
4. Změna čl. 8 změna uzavření kolektivní smlouvy 39:0:0
5. Změna čl. 12 termíny placení 39:0:0
6. Změna čl. 15 volba čestného předsedy 39:0:0
7. Změna čl. 16 oznámení konání sjezdu 33:4:4
8. Změna čl. 18 a 25 – zrušení zápisného 39:0:0
9. Změna čl. 27 oznámení závažných skuteční věstníkem 39:0:0
10. Změna čl. 5 ukotvení věstníku do stanov 38:0:0
11. Změna čl. 25 doplněny sponzorské příspěvky 39:0:0
12:15 vyhlášení výsledků voleb
1.
2.
3.
4.

Volba předsedy Ing. Jana Vondráka, DrSc. Výsledek:. 41 odevzdaných, 40 platných PRO.
Hospodář: 40 odevzdaných. Výsledek: Ing Radek Dřevěný 40 platných PRO.
Členové VV odevzdaných 41, platných 40. Výsledek: P.Sobotka 38, M. Bělík 37, P. Suchan 36, L.
Soumarová 35, L. Honzík 35, M. Podařil 32, Vl. Slezák 27.
Revizní komise: 41 odevzdaných, 38 platných. Výsledek: E. Marková 35, M. Černický 31,
J.Zahajský 24, J.Prudký 18.

12:20 Předání razítka ČAS novému předsedovi J. Vondrákovi.
12:21 přivítání čestného hosta Petra Hadravy (Český Národní Komitét Astronomický) – příhovor
(hodnocení sounáležitosti amatérů s astronomií, ustupuje do pozadí profesní směřování ČAS od 90.let).
Profesionální astronomové jsou podmnožinou amatérů (milovník astronomie – tedy i profíci jsou
amatéři). Zatímco ti neprofesionální zájemci za svůj vztah platí, profíci jsou za to placeni.
12:37 návrhová komise předkládá návrhy usnesení
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12:44 přivítání Prof. Ivo Hány – omluva za neúčast na zahájení, byl ve Francii na lyžích (80 let), zdravice
ČAS jako jedné z nejvýznamnějších společností RVS.
12:50 L. Honzík – doporučení do usnesení o možnosti spolupráce se Sdružením HaP.
12:51 R.Dřevěný – doporučení do usnesení o sjednocení systému vyúčtování.
12:52 přednesení návrhu usnesení a zahájení hlasování o usneseních:
1. 18. Sjezd ČAS ukládá VV ČAS:
‐ aktualizovat všechny dokumenty ČAS v souladu s novelizovanými stanovami ČAS (hlasování
41:0:0)
‐ revidovat stávající způsob voleb orgánů ČAS (hlasování 26:8:6)
‐ zajistit jednotnou elektronickou evidenci členů ČAS (hlasování 40:0:1)
‐ zabývat se provozem Keplerova muzea (hlasování 40:0:1)
‐ sjednotit vykazování hospodaření složek ČAS (hlasování 39:0:0)
2. 18. Sjezd ČAS doporučuje VV ČAS:
‐ ustanovit pracovní skupinu pro realizaci projektu robotického dalekohledu pro potřeby ČAS
(hlasování 35:0:5)
‐ založit pracovní skupinu pro mediální prezentaci ČAS (hlasování 33:0:7)
‐ analyzovat možnost spolupráce ČAS a CNT při založení českého astronomického projektu
v oblasti distribuovaných výpočtů (hlasování 38:0:1)
‐ prohloubit spolupráci s SHaP (hlasování 37:0:2)
3. 18 sjezd ČAS děkuje:
‐
‐

Končícímu VV ČAS za výtečně odvedenou práci v uplynulém funkčním období
Historické sekci a všem zúčastněným osobám a organizacím, které se podílely na realizaci
Keplerova muzea (hlasování 38:0:2)

13:33 přednesení návrhů rezolucí a zahájení hlasování o rezolucích:
‐
‐

Sjezd podporuje zapojení složek a členů ČAS do přípravy a propagace 61.kongresu International
Astronautical Federation (AIF) konaného v září 2010 (hlasování 39:0:1)
Oceňuje zapojení členů a složek ČAS a dalších subjektů do akcí Mezinárodního roku astronomie
(IYA) 2009, které přispěly k propagaci astronomie (hlasování 39:0:0)

13:46 Závěrečné poděkování moderátora P. Suchana za tvůrčího ducha sjezdu.
13:47 Závěrečné organizační instrukce sekretáře P. Sobotky (jídlo, exkurze po AsÚ AV ČR, zasedání
starého a nového VV ve 14:30).
13:50 Závěrečné slovo nového předsedy ČAS Ing. J. Vondáka, DrSc.
13:55 M.Cholasta (volební komise) předal volební lístky k archivaci.
Zapsal: Jan Zahajský
Zápis ověřili ověřovatelé zápisu:

Jiří Bárta

Luboš Brát
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