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Česká astronomická společnost
		
Sekretariát  ČAS,  Královská obora 233,  170 21  Praha 7
tel:
+420 2 333 772 04
e-mail:
cas@astro.cz
url:
http://www.astro.cz/


Zápis 16. sjezdu České astronomické společnosti
3. – 4. dubna 2004
Litomyšl


Uctění památky zemřelých členů

Volba komisí

mandátová komise: Lenka Soumarová, Jan Vondrák
volební komise: Eva Marková, Marek Česal, František Vaclík
návrhová komise: Miroslav Šulc, Zdeněk Tarant
ověřovatelé: Eva Šafářová, Roman Šula
zapisovatelé: Kamil Hornoch, Karel Mokrý

Účast

delegáti 27
poradní hlasy 3
členové VV 3
hosté 8

Volba čestného předsedy

Návrh na čestného předsedu – J. Grygar, navrhovatel Š. Kovář.
Hlasováno veřejně, poměrem 26 pro, 1 nehlasoval byl J. Grygar zvolen čestným předsedou.

Zpráva o činnosti ČAS za období mezi sjezdy

Kontrola úkolů 15. sjezdu
situace hvězdárny Zlín – hvězdárna byla navštívena, na počátku letošního roku byla otevřena nová hvězdárna.
Pomoc hvězdárnám – spolupráce při řešení problémů hvězdáren Most, Valašské meziříčí
Založit organizační složku – založena
Snížení kmenového příspěvku pro nevýdělečně činné členy - provedeno
Splnit podmínky dané zákonem o ochraně osobních údajů – dle informace úřadu se netýká občanského sdružení.
Vytvořit seznam institucí, které poskytují slevy členům ČAS – zatím rozpracováno, po dokončení vyjde v KR
Odeslat rezoluci o zlínské hvězdárně – odesláno
Spolupráce se SAS – navázána










Informace o činnosti společnosti v jednotlivých letech

2001
	akce “Bečvář”, akce v Praze, Brandýse, na Slovensku

účast v mezinárodní soutěži Life in the Universe (pořádáno CERN, ESA, ESO) pro mládež – nejlepším umístěním bylo 3. místo Veroniky Janákové
	KR – zvýšení periodicity na 6 ročně a kvality tisku, opatřeny podtitulkem “Z říše hvězd”

zavedeny pravidelné návštěvní hodiny v sekretariátu, pro nezájem byly později zrušeny
připraveny dvě putovní výstavy o ČAS Místa astronomické vzdělanosti a O díle a. Bečváře
předána Nušlova cena za rok 2000 (Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc) a rok 2001 (RNDr. Ladislav Křivský, Csc.)
změnila se podoba www.astro.cz
	tiskové konference na TiO AV
	proběhla jednání s panem Stařeckým o ochranné známce “Říše Hvězd”
	Kvízova cena
	Účast na veletrhu svět knihy a na Knižním veletrhu v Havl. Brodě (zde zdarma) – vyroben svépomocí stánek, který je i nadále v majetku ČAS


2002
	KR – zvýšení periodicity na šest čísel ročně

účast na knižním veletrhu, prezentovali jsme se vlastním stánkem, velký úspěch
účast na podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
	založena cena Littera Astronomica, prvním laureátem se stal Josip Kleczek

úprava www stránek www.astro.cz
	Nušlovu cenu získal doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. 
	rezigance dvou členů VV – P. Pravce (rodinné důvody) a E. Šafářové (zdravotní problémy)
	došlo k rozpadu sekce pro Temné nebe (nezájem ve vypsaných volbách), vznikla odborná skupina.

2003
	účast na knižních veletrzích v Praze a Hr. Králové
	vznikla putovní výstava Pocta Ondřejovu

úpravy na serveru astro.cz – stal se nejvnavštěvovanějším astronomickým serverem
	zahájena astronomická olympiáda

ceny: Nušlovu cenu získal doc. Josip Kleczek
	          Litera astronomica byla předána na kniž. vel. v Havlíčkově Brodě. Jiřímu Grygarovi

          VV udělil mimořádné ocenění za celoživotní práci pro Jiřího Grygara
  
2004
	sjezd ČAS
	spolupráce na projektu VT 2004
	příprava na podzimní setkání astronomů německy mluvících zemí v  září 2004    











Zprávy o činnosti složek ČAS

Pobočka České Budějovice (F. Vaclík)
pobočka vydává časopis Jihočas (4x ročně), spolupráce s hvězdárnou Č.B., členové se mimo jiné věnují sluneční činnosti, proměnným hvězdám, hledání vltavínů a průzkumu jejich nalezišť.

Západočeská pobočka (Honzík)
spolupráce s plzeňskou a rokycanskou hvězdárnou, pozorování meteorů, zákrytových dvojhvězd, zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy, vydává zpravodaj (12x ročně)

Pobočka Teplice (Tarant)
40 let existence, klub severočeských astronomů, působnost v severočeském kraji, pozorování pro veřejnost, sektávání astronomů z regionu.

Pobočka Třebíč (Šula)
probíhá rekonstrukce pozorovatelny, založen kroužek pro děti starší deseti let.

Pobočka Praha (Tržecký)
setkávání členů, 11x ročně vydává časopis Corona Pragensis, probíhají přednášky, exkurze, besedy, v roce 2002 byla zorganizována expedice do CERNu, v roce 2003 expedice za megalitickými památkami v Anglii.

Východočeská pobočka (Marková)
pozorování sluneční činnosti, komet, meteorologie. Spolupořadatel Letní astronomické expedice v Úpici.

Sluneční sekce (Marková)
program Fotosferex, předpovědi sluneční aktivitity, pozorování projevů sluneční činnosti, pozorování úplných zatmění Slunce.

Historická sekce (Bartoš)
projekty – monografie, výstavy, přehled astronomů na www, historie ČAS

Přístrojová a optická sekce (Bartoš)
Sekce obnovila činnost v roce 2000, v přípravě je software pro výpočet parametrů optických soustav.

Zákrytová a astrometrická sekce (Vondrák)
Vydává měsíčník Zákrytový zpravodaj a organizuje 2-3 denní setkání členů. Sekce organizuje expedice za pozorováním záktrytů.

SMPH (Znojil)
Členové se věnují pozorování meteorů (10 tis. – 16 tis. meteorů ročně) a komet. Pozorování komet je zaměřeno na vizuální a CCD fotometrii, pomocí CCD se určují i pozice komet a planetek.

ASHK (Cholasta)
příprava 40cm automatizovaného dalekohledu

Astronautiská sekce (Suchan)
Lehce nastínil přehled činnosti, neboť na sjezdu nebyl žádný zástupce sekce.

Společnost Astropis (Verfl)
Vydává časopis Astropis, existují již 11 let, pravidelně vychází 5 čísel ročně, 2 strany každého čísla věnované prezentaci ČASu.

B.R.N.O.-sekce pozorovatelů proměnných hvězd
Zpravu nepodala

Sdružení hvězdáren a planetárií (Pokorný)
 Je potřebná spolupráce hvězdáren s různými organizacemi, přičemž 
	hvězdárny nesmí zasahovat do činnosti sdružení,

předmětem spolupráce nesmí být akce, za niž se ve sdružení vybírají peníze (tiskoviny...)
spolupráce musí probíhat na základě písemné smlouvy,
	nejdříve je třeba sjednat o spolupráci smlouvu a teprve pak vyhlašovat jakékoliv aktivity.

Hospodaření ČAS

Největším zdrojem příjmů je dotace RVS. V letošním roce došlo k nárůstu dotace pro ČAS.

Výdaje se skládají převážně z podpory činnosti složek, vydávání KR, aktivit VV a jednorázových akcí. Mezi další výdaje patří organizace astronomické olympiády a účasti na knižních veletrzích.

V roce 2003 provedl finanční úřad kontrolu hospodaření ČAS za roky 2000 a 2001. Fin. úřad neměl k hospodaření připomínky.

ČAS spravuje hmotný a jiný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč 164 298.

Zpráva revizní komice

V průběhu jednotlivých let byly provedeny pravidelné kontroly hotovosti, účtů a zaúčtování jednotlivých položek.
	2001 – řada dokumentů chyběla, nastalo několik problémů při vyúčtování složek, chyběly podpisy  na jednotlivých účtenkách (paragonech).

2002 – řešení problémů se dvěma účty a pokladnami (Praha, Brno), stále problémy s podpisy na účtenkách.
2003 – zrušen účet v Brně, nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky

Inventarizace – proběhly namátkové kontroly, vše je řádně zaevidováno.



















Diskuze k předneseným zprávám

Znojil – zpráva o hospodaření by měla pravidelně vycházet v KR.

Šulc 
	dotázal se na situaci pobočky Brno. Eva Šafářová a Štěpán Kovář situaci vysvětlili.
	na serveru astro.cz nejsou aktuální údaje o složkách

	podnítil diskuzi o důvodech odstoupení předsedy P. Pravce, neboť byl pohoršen způsobem jednání VV s předsedou

	chybí podpora odborné činnosti, nejsou dána pravidla rozdělování dotací jednotlivým složkám, přičemž má výhrady proti dosavadnímu rozdělování dotací.


Pavel Suchan 
	kritika formalit – cestovné, proplácení smluv atp.
	www.astro.cz
	Kosmické rozhledy z říše hvězd
	tisková prohlášení


Eva Šafářová okomentovala připomínky k účetnictví, které se objevily ve zprávě RK a vyjádřila nesouhlas s některými tvrzeními, které považuje za nepravdivé (vyúčtování dotací, chybějící doklady),  Zároveň poukázala na dosud nevyřešené nesrovnalosti ohledně nezlikvidovaných cestovních příkazů a pokladen (bankovního účtu) jednotlivých složek, které nesprávně stojí mimo centrální účetnictví ČAS.
Eva Marková trvá na svém postoji k vedení účetnictví.

Znojil navrhl zabývat se právní subjektivitou složek.

Jan Vondrák – více se věnovat EAS, např. v publikaci o evropské astronomii chybí informace o ČR,
                      - nejsou zaplaceny příspěvky do EAS za rok 2002

Kovář – Astronomická korespondenční soutěž: nebylo Hájkem písemně požádáno o dotaci ČAS a soutěž plynule a nepozorovaně přešla pod organizace hv. a planetária Brno.

Bartoš – představil formulář žádosti o dotaci s tím, že VV trvá na jeho vyplnění při žádosti o dotaci, přičemž na ústní žádosti nebude brán zřetel (případ Astronomické korespondenční soutěže).

Hlasování o absolutoriu pro VV

Výsledek hlasování: 28 pro, 1 se zdržel hlasování

Volba čestného člena

Štěpán Kovář přednesl návrh a zdůvodnění návrhu na čestné členství ing. Antonína Rükla. 
Hlasování 28 pro, 1 se zdržel hlasování

Problematika světelného znečištění

Pan Ing. Kolář předvedl ukázkový typ lampy, která by byla velmi výhodná pro astronomická pozorování, neboť např. směřuje světelný kužel dolů.. Pavel Suchan informoval o projektu v Roudnici nad Labem a považuje ho za příklad vzorového řešení i pro ostatní místa.

Volba VV 

Hlasování o volebním řádu – 22 pro, 2 se zdrželi hlasování

Hlasování o způsobu volby VV:
individuální volba – 5 pro, 21 proti, 3 se zdrželi hlasování
týmová volba – 27 pro, 2 se zdrželi hlasování

návrh kandidátského týmu:
Eva Marková     -    předseda
Pavel Suchan    -    místopředseda
Štěpán Kovář    -    člen výboru
Karel Mokrý     -    člen výboru
Tomáš Bezouška  -    člen výboru
Petr Bartoš     -    hospodář

Jiný tým nebyl sestaven.

Výsledek tajného hlasování: 23 pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování
VV byl tedy zvolen v navrhovaném složení.

Volba revizní komise

Sjezd se usnesl na dvou návrzích:

1. RK bude mít 3 členy + 1 náhradníka
2. RK bude mít 4 členy

Volbou bylo rozhodnuto, že se bude volit tříčlenná revizní komise + náhradník, a to s následujícím počtem hlasů: 1. návrh 14, 2. návrh 12, zdrželi se 2.

Výledek tajného hlasování:
Zdeněk Tarant        26 hlasů
Lenka Soumarová  26 hlasů
Jiří Prudký              21 hlasů
Miroslav Šulc         11 hlasů

První tři se stali členy RK, náhradníkem byl zvolen Miroslav Šulc.













Rezoluce sjezdu

Rezoluce sjezdu byly schváleny jednomyslně (všemi hlasy) v tomto znění:

"Sjezd České astronomické společnosti vyslovuje hluboké politování nad zněním novely Zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší pomíjejícím dostatečnou ochranu životního prostředí před světelným znečištěním. Česká astronomická společnost současně deklaruje připravenost poskytnout pomoc při řešení právní a odborné problematiky ochrany životního prostředí před světelným znečištěním". 

“Česká astronomická společnost vítá pořádání 26. valného zasedání Mezinárodní astronomické unie v roce 2006 v Praze a považuje jej za významnou událost v historii české astronomie”.

Usnesení sjezdu

Sjezd ukládá výkonnému výboru 1x ročně zvěřejňovat v Kosmických rozhledech z říše hvězd zprávu o hospodaření České astronomické společnosti. Dále výkonný výbor sdělí vedení složek ČAS pověření a funkce členů výkonného výboru ČAS.

Sjezd ukládá doc. Znojilovi připravit právní rozbor problematiky právní subjektivity složek.

Sjezd ukládá VV zajistit podklady o české astronomii pro EAS

Sjezd ukládá VV uhradit ing. Kolářovi náklady na uhrazení modelu ukázkového svítidla.

Sjezd ukládá VV vypracovat a zveřejnit metodiku rozdělování dotace složkám ČAS.

Sjezd povoluje VV zřídit placenou funkci tajemníka ČAS. Přesný popis práce určí po rozboru VV.



















Zápis ověřili:


_____________________                                                                                                   _____________________
         Eva Šafářová                                                                                                                         Roman Šula

