
Zápis z jednání VV ČAS - Infocentrum Kolovraty 11.4.2008, 15:30 – 19:00 UT 

Přítomni: Marková, Honzík, Soumarová, Bezouška, Zahajský (RK) – od bodu 3)
Omluveni: Suchan pro nemoc
Zapsal: Míček (SMPH, jako host) na základě podkladů Suchana a jednání VV

Po přivítání zúčastněných zahájila předsedkyně ČAS jednání. Nápoje 
a občerstvení zajistil T. Bezouška - děkujeme.

1) Výsledky revize hospodaření za rok 2007 a inventury ČAS

Dne 27.2.2008 proběhla inventura majetku ČAS a revize hospodaření ČAS za 
rok 2007, za účasti všech revizorů (Prudký, Zahajský, Jindra), 
místopředsedy a tajemníka (Suchan) a členky VV ČAS Soumarové. Nedostatky, 
které ale byly pouze formálního charakteru budou odstraněny do 30.6.2008, 
některé už odstraněny byly. 

2) Rozpočet ČAS na rok 2008

Elektronicky byl schválen rozpočet ČAS na rok 2008, složky byly 
informovány. Rozpočet obsahuje malou rezervu (64 500 Kč), doposud však 
nedorazily doplatky z EU (Noc vědců 2006 a 2007!). 

3) Rozdělení dotace 2008 složkám

Po diskusi VV jednomyslně schválil upravený návrh rozdělení dotace. 
Přidělené dotace oznámí složkám hospodář.

4) Nákup jasoměru

VV Schválil nákup jasoměru z USA v ceně cca 3 000 Kč plus clo z rozpočtové 
kapitoly Temné nebe. Nákup zajistí Suchan. Přístroj bude nabídnut v rámci 
ČAS k měření světelného znečištění, zajistí Suchan.

5)  Grant Královéhradeckého kraje pro Východočeskou pobočku 

ČAS obdržela od Královéhradeckého kraje 40 000 Kč na podaný grant účelově 
vázaný na Východočeskou pobočku.

6)  Schválení komise pro udělení Ceny Z. Kvíze a schválení návrhu komise

VV na základě elektronického hlasování schválil složení komise pro udělení 
ceny Z. Kvíze a schválil návrh komise. Zápis z jednání komise je uložen 
v sekretariátu ČAS.

7)  Účast zástupce ČAS na oslavách 45. výročí hvězdárny v Karlových Varech

VV pověřil místopředsedu ČAS Pavla Suchana zastupováním na slavnostním 
setkání ke 45. výročí založení hvězdárny v Karlových Varech (kolektivní 
člen ČAS), které se za účasti představitelů města bude konat 21.4.2008. 
Suchan zde přednese krátkou přednášku 9O let ČAS.

8) Noc vědců 2008 – aktuální informace

Termín je poslední pátek v září, letos tedy 26.9.2008. ČAS se přihlásila do 
projektu podobně jako v minulých letech (jsme jedinou organizací, která se 
Noci vědců v ČR účastní od začátku, tedy od roku 2005). V současné době se 
projekt ČR hodnotí v Bruselu. Suchan seznámil (mailem) VV s hodnotícími 
kritérii. Informace o přijetí nebo nepřijetí projektu ČR se očekávají 
v květnu. Suchan po obdržení kladného rozhodnutí bude informovat složky ČAS 
a hvězdárny. Letošním českým koordinátorem je Techmánia Plzeň.



9) Věda v ulicích 2008 – aktuální informace

Letos se bude konat odlišně. Bude jednodenní a bude v jiném městě (Liberec, 
pátek 18.6.2008, 9.00 - 18.00). Snahou České hlavy je ob rok pořádat Vědu 
v ulicích mimo Prahu a vyvézt ji prostě do jiných částí ČR. Společný stánek 
ČAS a AsÚ se stejným programem (zatím, lze přidávat) je přihlášen a 
základní pozvánka je už na webu ČAS i AsÚ. Spolupráci s místně příslušnou 
pobočkou ASM dořeší Suchan. Suchan také dořeší účast Supry a zapůjčení 
dalekohledů (v jednání). VV doporučuje zvážit účast Východočeské pobočky.

10) Littera astronomica 2008 - aktuální informace

VV obdržel návrh na komisi a následně ji elektronicky schválil. Podávání 
návrhu na laureáta do 30.4., do 31.5. komise projedná kandidáty na cenu 
a předá návrh ke schválení VV. 

11) Ostatní ceny ČAS – stav příprav

a) Nušlova cena – návrhy do 30.4. Komise bude vybrána na dalším VV 
(jmenuje ji předseda ČAS, členové komise jsou předseda ČAS, správce 
ceny a astronomspecialista)

b) Kopalova přednáška  VV stanoví termín (návrhy přijmout do 30.6., 
proto vyhlásit obratem na webu, mailem a v KR (viz uzávěrka))

12) Kontrola připravenosti Setkání složek

Technické a organizační zajištění bez závad.

Upřesněn program ČAS (celkem 60 min):

Informace o členech Bezouška
Problémy složek Bezouška

Astropis a KR Soumarová + Bezouška

Akce ČAS: 
Věda v ulicích Bezouška
Noc vědců Bezouška
MHV Zahajský
Vánoční kometa, IYA 2009 Míček
Astronomická olympiáda Soumarová
Ceny ČAS Soumarová
Rozpočet a dotace Honzík

13) Aktuální stav ve složkách ČAS

a) Pobočka Brno: VV odhlasoval zrušení pobočky, Suchan osloví 
bývalé členy (neplatili už příspěvky za r. 2007 ani 2006).
SMPH (má sídlo v Brně)navrhuje možnost pokračovat bývalým 
členům v členství a podílet se na programu SMPH, historicky je 
dohoda také se Sekcí pozorovatelů proměnných hvězd

b) Sekce pro mládež: VV navrhuje projednat na setkání složek – na 
základě závěrů se věnovat řešení na další schůzi VV
(Návrh do diskuse složek: Vytvořit tým lidí z jednotlivých 
složek ČAS zodpovídající za metodickou a programovou činnost 
s mládeží.)



c) Kosmologická sekce: minimální komunikace s VV, opožděné platby 
– VV pověřuje Suchana, aby oslovil a osobně zjistil stav. 

d) Historická sekce: VV navrhuje dořešit kmenové členství a výši 
sekčních příspěvků, případně další pomoc při konsolidaci 
a znovurozběhnutí sekce.

14) Jak nakládat s projekty v rámci ČAS

S ohledem na nejasnosti u některých projektů stanovuje VV tato pravidla pro 
vyhlašování projektů a akcí pod hlavičkou ČAS:
- akce organizované složkami ČAS, za které zodpovídá výbor dané složky
- akce organizované VV ČAS
- další akce, které předem VV schválí.

Nedodržení těchto pravidel je považováno za hrubé porušení členské kázně. 
Nejde nám o ztížení podmínek pro pořádání akcí a organizování projektů, ale 
o záruku, že akce pořádané pod hlavičkou ČAS budou mít vhodnou úroveň.

Dále VV navrhuje při nejbližší změně Stanov ČAS doplnit čl. 23, bod 1 
o formulaci ve znění:
Činnost pobočky nebo sekce řídí výbor a zodpovídá za ni. Má nejméně 3 členy 
a je volen na plenární schůzi nebo korespondencí.

15) Informace o IYA 2009

Míček představil návrh programu a rozpočtu. Je potřeba zvýšit 
informovanost, VV bude  propagovat a zapojí se do aktivit, Suchan (člen ČOV 
IYA 2009)  zajistí článek. 

Diskutovány byly další náměty:

Plzeň – model světelného znečištění
8.11.1959 – oslava 50. výročí hvězdárny Úpice
30. seminář Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí

16) Konference „Keplerův odkaz v kosmickém věku“

VV nabízí spolupořadatelství, dotace z RVS není možná, diskutována byla 
podpora projektu v IYA 2009

17) Různé

a) JENAM 2008 a jednání EAS ve Vídni (8.12.9.2008)
VV navrhuje projednat účast s členy EAS v ČAS

b) Mimořádná odměna 
VV schválil mimořádnou finanční odměnu za vykonané práce pro 
organizaci a chod ČAS pro Tomáše Bezoušku. Suchan zajistí proplacení. 

c) Nový kolektivní člen ČAS
VV se kladně vyjádřil k přijetí Hvězdárny Žebrák jako kolektivního 
člena. Na setkání složek 12.4.2008 bude toto přistoupení slavnostně 
deklarováno, Suchan zajistí podepsání konkrétní smlouvy do 30.4.2008.

d) Společnost Supra Praha, spol. s r.o. vydá mapku otočné oblohy 
VV schválil použití loga ČAS, z vytištěného nákladu 4 000 ks bude 
předáno k rozeslání spolu s Astropisem + KR pro členy ČAS 550 ks. VV 



poděkoval společnosti SUPRA za tento dar.

e) Požadavek na grafický manuál ČAS
Míček dodá na základě stávajících používaných log a fontů návrh 
pravidel jejich použití (grafický manuál) – do konce května.


