
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 16. září 2009 od 12 hod na 
Štefánikově hvězdárně v Praze

Přítomni: Eva Marková, Lenka Soumarová, Tomáš Bezouška, Petr Komárek, Lumír Honzík, Petr 
Sobotka,   Hosté: Petr Horálek, na část jednání Alena Šolcová. 

Keplerovo muzeum
VV před  jednáním navštívil  Keplerovo muzeum a prohlédl  si  expozici  za  průvodního slova V. 
Sedláčka,  majitele  agentury  ProVás.  VV  požádal  V.  Sedláčka  o  předložení  přehledu  výdajů 
v souvislosti s budováním a provozem Keplerova muzea do tří týdnů. 

A Šolcová informovala na jednání VV o nedostatcích v muzeu a námětech na zlepšení: na dveře 
muzea informovat o ČAS, reklamu muzeu na Karlovu ulici, chyby v animaci (Mars), věcné chyby v 
textech, chybějící popisky např. u animace vločky a ekliptikálního přístroje, chybí již zhotovené 
modely, možnost prodeje knih o Keplerovi, vytvořit průvodce v různých jazycích. VV požádal A. 
Šolcovou o  vypracování  seznamu chyb.  A.  Šolcová  navrhuje  2  kolegy na  odměnu – bylo  VV 
schváleno. Proplatit Šolcové občerstvení, zaplatit 2 hudebníky 2500 Kč každý.

Encyklopedie hvězdáren
Autor  plánované  encyklopedie  Štěpán Kovář  obdržel  rozhodnutí  Nadace  české  architektury,  že 
odkládají termín na vydání encyklopedie do 31.12. 2009. Pokud encyklopedie nevyjde do konce 
roku, musí Š. Kovář dotaci na encyklopedii ve výši 30 000 Kč vrátit.

Ceny ČAS
VV odhlasoval  podle  doporučení  návrhových  komisí  držitele  cen  Nušlovy,  Kopalovy a  Littera 
Astronomica. Nušlova cena bude předána v budově Akademie věd pravděpodobně 11.11 v 17:30 
hod. Termín a místo Kopalovy přednášky budou upřesněny později, LA bude předána tradičně na 
knižním veletrhu - 9. 10. v 16 hod.

Rozpočet ČAS
ČAS podá  na  RVS žádost  o  dotaci  ve  stejné  výši  jako  pro  rok  2009.  V případě,  že  dojde  k 
celkovému snížení rozpočtu RVS, poníží VV úměrně své finanční požadavky. VV čeká na další 
pokyny a informace z RVS. VV rozhodl ponechat výši členských příspěvků pro rok 2010 ve stejné 
výši jako v roce 2009, tedy 400 Kč základní, 300 Kč snížený (studenti, důchodci).

Vyloučení člena
VV jednomyslně rozhodl o vyloučení P. Kubaly z ČAS za opakované hrubé napadání ČAS, členů 
VV ČAS, vedení ČAS, některých složek a kolektivního člena ČAS na internetu, především na jeho 
serveru exoplanety.cz. 

50 let SAS    
Slovenská astronomická společnost oslaví 50 let své existence. Do Staré Lesné na setkání SAS jsou 
zvaní i zástupci vedení ČAS. Za VV pravděpodobně pojedou Soumarová, Honzík, Sobotka.

Hvězdárny a ČAS
Je třeba sepsat smlouvy o tom, jaké výhody/slevy poskytují hvězdárny členům České astronomické 
společnosti. Zajistí tajemník.

Sjezd ČAS
VV projednal a přijal nabídku Astronomického ústavu AV na uspořádání sjezdu na observatoři v 
Ondřejově. Termín sjezdu byl předběžně stanoven na 26. až 28. března 2010. Před sjezdem je třeba, 
aby VV projednal a navrhl změny v Jednacím a organizačním řádu a stanovách. Podklady připraví 
tajemník.



Setkání složek ČAS
VV rozhodl o konání tradičního tzv. „malého“ pracovního setkání zástupců všech složek ČAS 23. 
ledna 2010. Místo bude upřesněno. 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 11. listopadu v 10:30 na Štefánkově hvězdárně v Praze.

Zapsal: Sobotka


