
Česká astronomická společnost 
 

Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65  Ondřejov 
tel.: 775 388 400, http://www.astro.cz, cas@astro.cz  

 

Zápis z 19. sjezdu ČAS 

konaného ve dnech 23. - 24. 3. 2013 v Brně 
 

Řádný sjezd svolal Výkonný výbor dle platných stanov. Sjezd se koná v prostorách Hvězdárny a 

planetária Brno. 

 

Den první – sobota 23. 3. 2013 
 

10:00 registrace delegátů a účastníků. 

 

11:05 Úvodní informace – místopředseda Pavel Suchan. Informuje o tom, že sjezd se bude natáčet. 

 

11:06 Slavnostní zahájení sjezdu – předseda ČAS Ing. Jan Vondrák, čestný předseda ČAS Dr. Jiří Grygar. Uvítání 

čestných hostů, Doc. M. Beka (MU), Doc. J. Leichmanna (PřF MU), Doc. F. Vižďu (UO + RM Brna), Dr. L. Hrice 

(SAS), Dr. A. Valkárové (ČFS JČMF), Dr. D. Chochola (AsÚ SAV), Dr. P. Hadravy (ČNKA). Odpoledne se dostaví 

Doc. V. Karas (AsÚ AVČR). 

 

11:09 J. Grygar děkuje J. Vondrákovi za předsedání VV ČAS v posledním volebním období. 

 

11:10 Dr. Jiří Dušek vítá účastníky na hvězdárně. Poděkování Romanovi Onderkovi (omluven z nepřítomnosti), 

primátoru města Brna, za záštitu nad akcí. 

 

11:12 P. Suchan předává J. Duškovi certifikát "Plus minus Regulus" a přeje co největší úspěchy při rekonstrukci 

planetária. 

 

11:13 Vystoupení hostů 

 

11:14 Zdravice Doc. Mikuláše Beka, rektora Masarykovy univerzity. 

 

11:16 Zdravice Doc. Jaromíra Leichmanna, děkana PřF MU. 

 

11:18 Zdravice Doc. František Vižďy za Radu města Brna a za Univerzitu obrany. 

 

11:19 Zdravice Dr. Ladislava Hrice, předsedy Slovenské astronomické společnosti. Chválí spolupráci mezi ČAS a 

SAS. Předává J. Grygarovi, čestnému členu SAS, nový průkaz SAS. 

 

11:23 Zdravice Dr. Alice Valkárové, předsedkyně České fyzikální společnosti, vyslané Jednotou českých 

matematiků a fyziků. 

 

11:25 Zdravice Dr. Drahomíra Chochola, vědeckého tajemníka Astronomického ústavu Slovenské akademie věd. 

Předává za ředitele AsÚ Dr. Aleše Kučeru dárek ČASu do rukou J. Vondráka. 

 

11:29 Zdravice Doc. Petra Hadravy, předsedy Českého národního komitétu astronomického. 

 

11:35 P. Suchan děkuje čestným hostům za návštěvu. Hosté se odebírají na prohlídku hvězdárny. Suchan děkuje Bc. 

Petru Sobotkovi za organizační přípravu sjezdu. 

 

11:36 P. Sobotka sděluje organizační pokyny ohledně jmenovek, zajištění jídla a hlasovacího práva. 

 

11:42 J. Vondrák navrhuje předsedajícího sjezdu – P. Suchana. Suchan navrhuje P. Sobotku, ale ten odmítá kvůli 

organizační práci na sjezdu. P. Suchan odhlasován: optická většina pro : 2 proti : 1 se zdržel. 
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11:45 Uctění památky zesnulých členů ČAS. 

 

11:46 Výkonný výbor (dále jen VV) navrhuje Petra Scheiricha jako zapisovatele, Miroslav Šulc navrhuje Libora 

Lenžu, ten odmítá. P. Scheirich odhlasován většinou:2:1. VV navrhuje do funkce ověřovatelů zápisu Lukáše Kalistu 

a Petra Sobotku. 

L. Kalista – schválen většina:1:0. 

P. Sobotka – schválen většina:1:0. 

 

11:50 Volba mandátové komise. VV navrhuje Lenku Soumarovou a Evu Markovou. M. Šulc navrhuje Marcela 

Grüna, ten odmítá. 

L. Soumarová – schválena většina:0:1. 

E. Marková schválena většina:0:1. 

 

11:53 Volba volební komise. VV navrhuje Jaromíra Jindru, Ladislava Šmelcera a Ondřeje Trnku. 

J. Jindra – schválen většina:0:1. 

L. Šmelcer – schválen většina:0:1. 

O. Trnka – schválen většina:0:1. 

 

11:55 Volba návrhové komise. VV navrhuje Jana Kožuška a Petra Dvořáka. M. Šulc navrhuje Romana Šulu, ten 

odmítá. 

J. Kožuško – schválen většina:0:1. 

P. Dvořák – schválen většina:0:1. 

 

11:57 P. Sobotka seznamuje s návrhem programu sjezdu. 

 

12:05 L. Šmelcer navrhuje v humorné narážce na nedávnou volbu papeže, aby se po volbě Výkonného výboru 

vypustil bílý kouř z planetária. 

 

12:06 Hlasování o předneseném návrhu na program sjezdu – schválen 43:0:0. 

 

12:11 P. Sobotka seznamuje s jednacím řádem. Žádné připomínky. 

Hlasování o jednacím řádu: schválen 43:0:0. 

Po diskuzi delegáti rozhodli, že u méně důležitých hlasování, kde nejsou spory, bude rozhodovat „optická většina“ a 

sečtou se jen hlasy PROTI a ZDRŽEL. U všech ostatních hlasování se vždy budou sčítat všechny hlasy. 

 

12:18. Miloš Podařil, člen VV, navrhuje, aby nás v příštích 10 minutách seznámil s navrhovanou změnou stanov. 

Hlasování pro tuto změnu v programu – schváleno většina:1:0. 

 

12:20. M. Podařil seznamuje účastníky s návrhem změny stanov. Není nezbytné do stanov zanášet detaily typu: 

"jakým způsobem komunikují složky s výborem.", stačí napsat, že " spolu komunikují". 

Motivem pro změnu stanov je přijetí nového Občanského zákoníku, který vejde v platnost 1. 1. 2014. 

Podařil prosí o konstruktivnost při diskuzi o změnách. Ukazuje základní návrh nových stanov. 

Důležitý bod je změna názvu, protože dle nového zákoníku nebudeme občanské sdružení, ale spolek. V názvu by 

měl být spolek, nebo za názvem "z. s." (zapsaný spolek). Bohužel neexistuje prováděcí předpis, který by upravoval, 

jak bude vypadat rejstřík, v němž budou spolky zapsány. Proto v tuto chvíli navrhuje, aby se do názvu ČAS zkratka 

„z. s.“ nepřidávala, a vyčkat, dokud nebude existovat prováděcí předpis. Nevíme, zda v něm nebudou třeba výjimky 

(u organizací s dlouhodobou tradicí). 

Změny je třeba realizovat do konce roku 2016. V této době nejspíše již prováděcí předpisy budou, a příští výkonný 

výbor by jedno ze setkání složek pojal jako mimořádný sjezd, jehož bodem v programu by bylo přidání „z. s.“ do 

názvu společnosti. 

J. Jindra navrhuje, že doplnit "z.s." může doplnit sám VV bez mimořádného sjezdu. 

J. Bárta: název mění stát, ne ČAS. Upozorňuje na to, že alternativou toho, že sjezd neschválí změnu názvu, je 

rozpuštění společnosti. Proto diskuze o tom, zda se do názvu „z. s.“ přidá nebo ne, postrádá smysl. 

M. Podařil: upozorňuje, se situace se i po přijetí zákona může vyvinout stejně jako situaci s přidáváním „o. s.“ do 

názvů sdružení, kterýžto zákon byl zrušen ještě před tím, než vstoupil v platnost. 
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M. Šulc: prováděcí předpis nemůže zrušit povinnost mít v názvu "z. s.". 

 

12:35 P. Suchan vyhlašuje ukončení dopoledního bloku programu a přestávku do 13:00 

 

13:03 Zahájení odpoledního bloku po přestávce. 

 

13:04 J. Vondrák – zpráva o činnosti mezi sjezdy 2010 – 2013. 

 

13:41 P. Sobotka – kontrola plnění usnesení 18. sjezdu. 

 

13:50 Radek Dřevěný – zpráva o hospodaření. 

 

14:03 E. Marková – revizní zpráva za období mezi sjezdy. 

 

14:09 diskuze: 

M. Šulc – při schvalování zprávy o činnosti schvalujeme zároveň i zprávy o činnosti složek (je to tak? Odpověď: 

ano). Dotaz zní: nebyl v činnosti složek shledán problém? 

M. Šulc: Kdy byla poslední inventarizace majetku? VV: minulý týden na pokyn Revizní komise (RK). M. Šulc: i na 

úrovni složek? O: ne, je to v doporučení RK. M. Šulc: docházelo k likvidaci majetku? O: ano, je to v protokolu. M. 

Šulc: byla za tím účelem stanovena likvidační komise? O: Ne. M. Šulc: k Historické sekci: byla prováděna inspekce 

v historické sekci? O: ne, ale Hist. sekce byla opakovaně upozorňována na nedostatky. 

E. Marková: podle jednacího řádu musí být RK písemně požádána o prošetření od Historické sekce, což se nestalo. 

 

A. Šolcová: překvapení nad závěry RK, která doporučuje zrušení Historické sekce. Má zápis z roku 2009, v němž se 

píše: "Proplatit Šolcové náklady na občerstvení v Keplerově muzeu." Máme problémy v komunikaci s výborem a 

myslíme si, že nám nikdo nerozumí. 

Loni jsme pořádali dva semináře. 

Dva roky jsme nedostali žádné příspěvky od ČAS, ačkoliv jsme o ně žádali. 

E. Marková: v revizní zprávě jsme nehodnotili odbornou činnost Hist. sekce, která je hodnocena kladně. Posuzovány 

byly administrativní povinnosti. RK proto doporučuje rušit Hist. sekci a převézt ji na odbornou skupinu. 

A. Šolcová: vyúčtování bylo provedeno co nejpodrobněji, a bylo probráno s R. Dřevěným na posledním setkání 

složek. 

 

P. Suchan: můžeme do doporučení VV vtělit bod, který si schválíme. 

 

Následuje diskuze o účetnictví Historické sekce. 

 

14:32 Ladislav Hejna k A. Šolcové: je návrh na zřízení odborné skupiny nepřijatelný? Pokud ano, proč? A. Šolcová: 

není k tomu důvod. 

 

P. Suchan: pokud nikdo nenavrhne znění návrhu k VV, bude platit doporučení RK. 

 

Milan Halousek: dotaz ke zprávě o hospodaření – jsou na straně výdajů jen Kosmické rozhledy, nebo Kos. rozhledy 

+ Astropis? R. Dřevěný: oboje. 

 

L. Brát podává návrh na elektronickou evidenci majetku ČAS a složek, což by se v praxi provedlo přivtělením této 

evidence k evidenci členské základny. 

 

14:39 P. Suchan uzavírá diskuzi k předneseným zprávám. 

 

14:40 Hlasování o udělení absolutoria odstupujícímu VV na základě přednesených zpráv – schváleno 42:2:1. 

 

14:42 P. Suchan otevírá diskuzi k činnosti ČAS. Diskuze není, slovo dostává M. Podařil. 

 

14:43 M. Podařil – Návrh stanov ČAS, probíhá diskuze. 
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M. Šulc namítá: v dokumentech ČAS se s pojmem "kmenová složka" operuje minimálně, pouze se tam operuje s 

pojmem "kmenový člen." To je základní pojem. 

Proto navrhuje novou formulaci: člen musí být registrován jako kmenový člen prostřednictvím právě jediné složky, 

přes niž platí členské příspěvky." 

Následuje diskuze k Šulcovu návrhu. 

R. Šula navrhuje znění: "Každý člen může být registrován ve více složkách, přičemž právě v jedné je členem 

kmenovým." Nikdo není proti. 

 

Návrh: do přihlášky explicitně uvést, že "Souhlasím se zveřejněním osobních údajů ve VEŘEJNÉM seznamu členů." 

 

Diskuze o bodu čl. 10, jak členům zpřístupnit přístup do databáze členů. 

 

15:05 P. Suchan ukončuje diskuzi o stanovách a vyhlašuje přestávku do 16:00. 

 

16:07 P. Suchan ohlašuje drobnou změnu programu: Začne Brát a Suchan se svými příspěvky.  

P. Suchan vítá dalšího čestného hosta, Doc. Vladimíra Karase, ředitele Astronomického ústavu AV ČR. 

 

16:08 Zdravice V. Karase. 

 

16:09 L. Brát představuje práci Sekce proměnných hvězd a exoplanet. 

 

16:30 Prostor pro dotazy. J. Grygar: jak je to s recenzí v Open European Journal on Variable Stars (L. Brát: OEJV 

má mezinárodní redakční radu), M. Kákona: kdo to všechno programuje (O: jenom já). M. Šulc: jak vám jde 

vybírání členských příspěvků a jaký máte úspěch při svolávání členských schůzí? (O: vše funguje na 100 %). 

 

16:33 Zdeněk Bardon prezentuje výsledky soutěže Česká astrofotografie měsíce, 

a předává spolu s J. Grygarem cenu Jindřicha Zemana – Astrofotograf roku 2012 Liboru Richterovi. 

 

16:51 P. Suchan vyhlašuje prostor pro dotazy, nejsou. 

Drobná měna v programu: následuje Suchan s příspěvkem Pokroky se světelným znečištěním. 

 

17:10 Diskuze k Suchanovu příspěvku. 

 

17:11 Dušan Vykouřil prezentuje projekt Asteroids@home v rámci projektu BOINC. 

Žádá budoucí výbor ČAS, zda by bylo možné v následujícím volebním období oslovit instituce, které by o 

distribuované výpočty měly zájem také v jiných oborech. Žádá o podporu v jednotlivých sekcích a na stránkách 

astro.cz. 

 

17:29 Prostor pro diskuzi. 

J. Grygar: je to začátek nového trendu v astronomii. Nový výbor by se tím určitě měl významně zabývat, a také 

projekty typu Zoo-astronomy, které zapojují uživatele aktivně (př.: hledání kráterů na Marsu, tvaru galaxií, ...). 

Navrhuje, aby ve VV byl člověk, který bude mít toto na starosti. 

A. Šolcová: jak se dozvím do jakého projektu je můj počítač zapojen. O.: to si člověk sám volí, a máme to podrobně 

popsáno na stránkách. 

L. Brát: Je nějaká studie, jak se projeví aplikace na spotřebě elektřiny? O.: záleží především na typu počítače (jeho 

výkonu). 

 

17:37 Ivo Míček prezentuje úspěchy Společnosti pro meziplanetární hmotu. 

 

18:01 Hlasování: posunutí diskuze o stanovách na začátek společenského večera. Pro: optická většina. 

Vyhlášena přestávka do 18:45. 

 

18:48 J. Dušek prezentuje rekonstrukci hvězdárny a její nové poslání. 

 

19:05 Pořad Neuvěřitelné Brno. 

 



 5 

20:02 Exkurze do Exploratoria a přestávka do 20:30 

 

20:30 Slavnostní přípitek. 

 

20:39 P. Suchan zahajuje poslední blok a předává slovo M. Podařilovi. 

Pokračuje diskuze nad formulací stanov. 

 

21:27 P. Suchan vyhlašuje připomínkování stávající podoby stanov. 

 

21:30 M. Podařil navrhuje v tuto chvíli stanovy jako celek neschvalovat, a nechat hlasování až na zítřejší ráno. 

 

21:31 P. Suchan děkuje M. Podařilovi a P. Sobotkovi za přípravy stanov a ukončuje oficiální program dnešního dne. 

 

 

Den druhý – neděle 24. 3. 2013 
 

8:35 P. Suchan zahajuje dopolední blok programu. 

Hlasování o změně programu – předsunutí změny stanov. Schváleno 36:1:0. 

 

8:38 M. Podařil představuje finální podobu stanov a poslední došlé připomínky. 

 

M. Šulc cituje paragraf 36 občanského zákona a ptá se: domníváte se, že článek 10 stanov je s ním v souladu? O: 

ano, a bude to specifikováno v jednacím řádu. 

 

8:44 J. Vondrák vyhlašuje hlasování o změně stanov. Schváleno 36:0:1. 

J. Vondrák děkuje M. Podařilovi. 

 

8:47 Diskuze k volebnímu řádu. Žádné připomínky. 

 

8:51 Hlasování o znění volebního řádu. Schváleno 37:0:0. 

 

8:53 P. Suchan představuje návrhy na čestné členy společnosti. 

 

M. Šulc předkládá negativní stanovisko k tomu, aby bylo VV uděleno absolutorium. Probíhá neformální hlasování o 

tom, zda se teď bude tento text předčítat nahlas: nikdo není pro. 

 

P. Suchan se ptá, zda kromě členů VV za minulé období, chce někdo další kandidovat do výboru. Nikdo se nehlásí. 

 

9:00 J. Vondrák představuje navrhované složení nového VV (identické jako minulé). Zdůvodňuje, proč se rozhodl 

opět kandidovat: všichni členové VV chtějí ve svých funkcích kandidovat, ale někteří to podmínili tím, že předsedou 

bude Vondrák. 

 

R. Šula se ptá, jak bude po skončení programu provedeno „setkání starého VV s novým“, pokud bude zvolen stejný 

VV. O: sejde se pouze jeden. 

 

P. Suchan se ptá, zda někdo další ohlašuje kandidaturu svou nebo cizí. Nikdo. 

 

M. Šulc cituje paragraf 159 občanského zákoníku (Sb. zákonů č. 89/2012) o tom, jak vykonávat volenou funkci. 

 

9:10 P. Suchan vyzývá kandidáty do revizní komise (dále jen RK), aby se přihlásili. 

Hlásí se E. Marková, A. Šolcová, J. Kožuško. Dále jsou předloženy písemné souhlasy těchto kandidátů: Martin 

Černický, Dr. Jiří Prudký a Karel Halíř (ten svůj souhlas zaslal ale pouze emailem, takže jej z právního hlediska 

nelze použít). 

 

9:15 P. Suchan předává slovo volební komisi, která s plénem diskutuje způsob označování kandidátů na čestné členy 

na volebních lístcích.  
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Poté probíhá tajná volba čestných členů. V tuto chvíli je zaregistrováno 43 delegátů. Čestným členem bude zvolen 

kandidát s nadpolovičním počtem hlasů. 

 

9:27 P. Suchan vyzývá kandidáty do VV aby povstali, a prohlásili, že souhlasí s kandidaturou a souhlasí s citovaným 

paragrafem 159 obč. zákoníku. 

 

9:28 P. Suchan vyzývá přítomné kandidáty do RK o totéž. Jsou čtena písemná prohlášení nepřítomných kandidátů do 

RK. 

 

9:30 Hlasování o tom, že VV je možné zvolit jako tým (na kandidátním lístku bude jediné jméno: jméno předsedy). 

Schváleno 33:1:0. V týmu J. Vondráka kandidují: Marcel Bělík, Radek Dřevěný (hospodář), Lumír Honzík, Miloš 

Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová a Pavel Suchan. 

 

9:31 R. Dřevěný informuje o vyčíslení nákladů na vydávání Kosmických rozhledů a Astropisu (z důvodu včerejší 

diskuze na toto téma). Není jasná položka „honoráře“ na posledním snímku prezentace. Bude vznesen dotaz na 

Kateřinu Hofbauerovou, která prezentaci připravila. 

 

9:47 P. Suchan čte negativní stanovisko (viz výše) M. Šulce. Návrhová komise je povinna tento návrh zanést do 

usnesení. R. Šula navrhuje tento návrh nepřijímat, protože se jedná o záležitost mezi RK a Historickou sekcí. 

 

9:54 Volební komise vyhlašuje výsledky volby čestných členů. Sešlo se 40 volebních lístků, z toho 40 platných, 43 

zaregistrovaných delegátů. Zvoleni byli všichni kandidáti s těmito počty hlasů: 

Josip Kleczek – 35 

František Martinek – 30 

Vojtech Rušin – 28 

Eva Marková – 26 

Pavel Suchan – 25 

Juraj Zverko – 25 

Pavel Kotrč – 23 

 

9:57 J. Grygar a J. Vondrák předávají certifikáty o čestném členství přítomným nově zvoleným čestným členům: E. 

Markové a P. Suchanovi. 

 

10:00 Podávání návrhů do usnesení a na rezoluce. 

 

M. Šulc – cenový limit pro předsedu v jednacím a organizačním řádu. 

J. Grygar – podpora konferenci Astronomické vzdelávanie. 

P. Sobotka a P. Suchan – rezoluce týkající se světelného znečištění. 

M. Šulc – zkvalitnění činnosti ČAS během posledního volebního období a poděkování VV. 

 

10:08 D. Vykouřil doplňuje svůj včerejší příspěvek o projektu asteroids@home. 

 

10:15 A. Šolcová vznáší dotaz, jak daleko je příprava oslav stého výročí prof. Zdeňka Kopala. Suchan informuje o 

tom, že město Litomyšl přišlo s velkou iniciativou, výročí bude velmi intenzivně oslaveno tam i v Praze. Za ČAS 

jezdí pravidelně do Litomyšle připravovat výročí J. Grygar a někdy i P. Suchan. V Litomyšli se již několikrát sešel 

velký komitét asi 20 lidí. Na jaře 2014 bude připomenutí v Praze na Slavíně a velká tisková konference, dále v září 

vědecká konference. Již existuje SOC této konference. (je podán návrh, aby záštitu nad touto konferencí převzala 

IAU). Česká pošta schválila návrh na vydání poštovní známky k výročí. Bude vydán sborník „Z mého života“. 

A. Šolcová žádá, aby byla Historická sekce o přípravách více informována. 

 

R. Šula připomíná, že v srpnu bude 20. výročí úmrtí Zdeňka Kvíze. VV se tím bude zabývat. 

 

10:20 P. Suchan vyhlašuje přestávku 20 minut. 

 

10:46 P. Suchan zahajuje další blok. Volební komise rozdává volební lístky pro volbu VV a sděluje pokyny pro 

volbu. 
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10:48 Probíhá tajná volba VV. V tuto chvíli je 45 registrovaných delegátů. 

 

V průběhu sčítání hlasů P. Suchan a Aleš Mayer informují o tom, že 18. května se bude konat Astronomický den 

v Jizerské oblasti tmavé oblohy. 

 

P. Sobotka po dotazu M. Halouska informuje, že všichni delegáti mají nárok na proplacení cestovních náhrad. 

 

10:57 Vyhlášení výsledků tajné volby VV: bylo odevzdáno 42 hlasovacích lístků ve prospěch týmu J. Vondráka.  P. 

Suchan konstatuje, že VV pod vedením J. Vondráka byl zvolen. J. Vondrák, který se tak zároveň stává statutárním 

orgánem ČAS, děkuje. 

Návrhy na počty členů RK: 

E. Marková navrhuje, aby RK měla 3 členy. Schváleno 44:0:0. 

 

11:00 Volební komise oznamuje způsob volby RK. 

 

11:01 Probíhá tajná volba RK. 

 

Během sčítání hlasů probíhá diskuze. 

 

L. Lenža informuje, že 19.-21. dubna pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí seminář Možnosti života ve vesmíru. 

 

A. Šolcová informuje, že 18. června se uskuteční přednáška „Středověký ptolemaiovský globus“ A. Hadravové a P. 

Hadravy v rámci semináře SEDMA na ČVUT. 

 

P. Suchan a další formulují rezoluci ke zhoršujícímu se světelnému znečištění. 

 

11:16 L. Brát navrhuje doporučení k VV jednat s dodavateli veřejného osvětlení o označování produktů. Následuje 

diskuze o přesném znění doporučení. 

 

11:32 Volební komise sděluje výsledky volby RK: odevzdaných 44 hlasovacích lístků, z toho 44 platných. 

Počty obdržených hlasů: 

E. Marková – 39 

M. Černický – 34 

J. Kožuško – 31 

J. Prudký – 16 

A. Šolcová – 11 

Do RK jsou tedy zvoleni: Marková, Černický, Kožuško. 

 

11:34 I. Míček hodnotí weby složek ČAS. 

Nabízí složkám individuální probrání připomínek k jejich webům. 

 

12:02 – 12:44 Hlasování o navržených usneseních a rezolucích (počet přítomných delegátů je 44): 

 

- č. 7. P. Suchan, Rezoluce ke světelnému znečištění: Česká astronomická společnost upozorňuje na stále 

rychleji se zhoršující noční životní prostřední v ČR vlivem světelného znečištění a vyzývá Ministerstvo 

životního prostředí a Parlament České republiky, aby se tomuto problému věnovaly. Zároveň se tímto 

připojuje k rezoluci přijaté na Evropské mezinárodní konferenci o světelném znečištění v Bialsko–Biala 

v roce 2012. Schváleno 44:0:0. 

- č. 1. RK, usnesení ke zrušení Historické sekce ČAS: Sjezd doporučuje Výkonnému výboru Historickou 

sekci dle článku 18. písmeno j) Stanov ČAS zrušit a převést případné zájemce o činnost v oblasti 

historie astronomie na samostatnou odbornou skupinu v rámci ČAS. Schváleno 26:6:10  

- č. 2. D. Vykouřil, usnesení o spolupráci na projektech distribuovaných výpočtů: Sjezd doporučuje 

Výkonnému výboru aktivně propagovat projekt Asteroids@home a ve spolupráci s Czech National 

Team, o. s. vyhledávat vhodné výzkumy pro založení dalšího českého projektu distribuovaných 

výpočtů. Schváleno 43:0:1. 
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- č. 3. M. Šulc, návrh usnesení k Historické sekci ČAS Neschváleno 12:21:10. 

- č. 4. M. Šulc, usnesení – úkol pro VV: Výkonný výbor stanoví v Jednacím a organizačním řádu cenový 

limit, po který může předseda schvalovat nakládání s majetkem ČAS samostatně. Schváleno 23:5:11. 

- č. 5. J. Grygar, usnesení: Sjezd doporučuje i nadále podporovat konferenci Astronomické vzdelávanie 

na základných a stredných školách v 21. storočí, která se uskuteční na Pedagogické fakultě Katolické 

univerzity v Ružomberku ve dnech 13. – 14. června 2013. Schváleno 36:1:4. 

- č. 6. M. Šulc, usnesení: Sjezd konstatuje, že během posledního volebního období došlo ke zkvalitnění 

činnosti ČAS a odstupujícímu Výkonnému výboru ČAS za jeho úsilí děkuje. Schváleno 33:0:6. 

- č. 8. L. Brát, usnesení: Sjezd doporučuje Výkonnému výboru jednat s dodavateli veřejného osvětlení, 

orgány státní správy a dalšími dotčenými institucemi, aby připravili jednotné značení produktů „Šetrný 

k nočnímu životnímu prostředí“. Schváleno 40:1:1. 

 

12:51 P. Suchan děkuje všem komisím, P. Sobotkovi za přípravu sjezdu, Petře Váňové, Báře Gregorové a Pavle 

Hudcové za pomoc při zajišťování občerstvení. P. Sobotka děkuje R. Dřevěnému za zajištěné cateringu. 

 

I. Míček děkuje cateringové společnosti, které se podařilo uspat nejmenovaného delegáta. 

 

12:54 J. Vondrák děkuje J. Duškovi za poskytnutí zázemí účastníkům sjezdu. 

 

12:55 J. Dušek se loučí, zakončuje sjezd a zve ČAS, aby zde uspořádala i příští. 

 

 

 

 

 

Zapsal 24. 3. 2013:   Peter Scheirich 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Petr Sobotka       Lukáš Kalista 

 


