
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. listopadu 2009 od 10:30 
na Štefánikově hvězdárně v Praze 
 
Přítomni: Eva Marková, Lenka Soumarová, Lumír Honzík, Petr Sobotka, Hosté: na část jednání 
Alena Šolcová.  
 
Keplerovo muzeum 
V. Sedláček předložil v termínu přehled výdajů v souvislosti s budováním a provozem Keplerova 
muzea. VV přehled projednal a bude požadovat dodání dalších dokladů, aby mohl objektivně 
posoudit finanční náročnost akce. Po prozkoumání kopií výdajových dokladu a faktur rozhodne, 
které náklady uhradí z dotace Magistrátu hl. města Prahy - s V. Sedláčkem dohodne Marková, 
doklady převezme Sobotka. A. Šolcová dodá seznam chyb v muzeu a osobní údaje na smlouvy o 
zajištění slavnostního otevření muzea. P. Suchan předá Sobotkovi smlouvy s Magistrátem. 
 
Encyklopedie hvězdáren 
Štěpán Kovář slíbil, že kniha vyjde do konce roku. P. Suchan předá Sobotkovi smlouvu s Nadací, 
která vydání knihy podpořila. 
 
Ceny ČAS 
Kopalovova přednáška bude pronesena v rámci slavnostního zakončování Mezinárodního roku 
astronomie 18. 12. v budově Akademie věd. Dohodne Sobotka. Bližší informace obdrží členové 
ČAS přes astro.cz. 
 
Rozpočet ČAS 
Některé složky stále nedodaly podepsané smlouvy a nemohly tak získat dotaci na rok 2009. Některé 
složky nedodaly žádosti o dotaci na rok 2010 – termín byl už 15. 9.! Honzík předložil nástin 
rozpočtu ČAS na rok 2010. Zatím je v něm mnoho neznámých parametrů, např. převod z roku 
2009, doplatek dotace za Noc vědců 2008, nejistá výše dotace od RVS. VV se bude rozpočtem 
podrobně zabývat počátkem roku 2010. 
 
50 let SAS     
Slovenská astronomická společnost oslavila 50 let své existence. ČAS na slavnostním shromáždění 
prezentovala Soumarová.   
 
Hvězdárny a ČAS 
P. Bartoš dodá vzory starších smluv o tom, jaké výhody/slevy poskytují hvězdárny členům ČAS. 
Smlouvy aktualizuje a hvězdárnám předloží Sobotka. 
 
Pobočka Třebíč 
Předseda třebíčské pobočky R. Šula požádal VV ČAS o podporu, protože členům pobočky je 
znemožněn přístup na hvězdárnu. Sobotka zjistil od H. Štěpničkové, ředitelky Městského 
kulturního střediska (pod který hvězdárna patří) jiný pohled na věc. Podle ní byla hvězdárna 
v žalostném stavu a členové pobočky se o ni nestarali. Město provedlo rekonstrukci a dosadilo na 
hvězdárnu jiné lidi. VV ČAS doporučuje najít společnou řeč mezi pobočkou a kulturním 
střediskem, aby členové měli přístup na hvězdárnu. Zástupci VV uvítají možnost seznámit se se 
situací přímo na místě a vyslechnout názory obou skupin. 
 
Seminář o astrofotografii 
VV ČAS projednal návrh poroty České astrofotografie měsíce (ČAM) na uspořádání semináře o 
astrofotografii. VV tuto iniciativu velmi vítá a děkuje porotě za její dosavadní práci. Až bude ČAS 
znát svou finanční situaci pro rok 2010, tak by takový seminář podpořila na základě podrobné 
informace o jeho rozsahu a nákladech. Ke zvážení je uspořádání společné česko-slovenské akce na 



toto téma. 
 
Setkání složek ČAS 
Tradiční tzv. „malé“ pracovní setkání zástupců všech složek ČAS se uskuteční 23. ledna 2010. 
Možnost uspořádání v prostorách Astronomického ústavu AV v Praze na Spořilově domluví 
Sobotka. Na setkání se bude řešit například změna stanov a hledat kandidáti do příštího VV ČAS. 
 
Sjezd ČAS 
V pátek 26. 3. 2010 před sjezdem zasedne VV ČAS. Rozpočet sjezdu je odhadován na 40 000 Kč. 
Jako doplňkový program sjezdu je velmi vhodné předávání Kvízovy ceny a titulu Astrofotograf 
roku – oboje spojené s přednáškami laureátů. Na sjezdu je nutná změna stanov, především sídla 
ČAS. Pokud by někdo požadoval některé další změny ve stanovách, bylo by vhodné toto předjednat  
na setkání složek. Stále se hledá kandidát na předsedu ČAS. 
 
Astro.cz 
Pro časovou vytíženost správce serveru M. Kolaříka je třeba akutně najít náhradu. Jedna z možností 
je komerční správa firmou – člen ČAS J. Štrobl nabízí správu za cca 1500 Kč měsíčně, ale musel by 
se navíc koupit nový server za cca 35 000 Kč. Ideální řešení je mít nadále stávající hardware a najít 
umístění zdarma na půdě některé astronomické nebo vědecké instituce. VV žádá členy ČAS o 
pomoc. Prozatím domluvena profesionální správa mailových konferencí za částku cca 250 Kč 
měsíčně, protože s emaily byl opakovaně problém s opožděným doručováním, případně 
nedoručováním vůbec. 
 
Astronomická olympiáda 
VV ČAS schválil změny ve statutu astronomické olympiády, které navrhl výbor olympiády. 
 
Noc vědců 2009 
VV ČAS děkuje V. Slezákovi, že se za ČAS ujal koordinace akce. Bohužel VV ČAS obdržel řadu 
stížností na organizaci letošního ročníku Evropské noci vědců. Tištěné propagační materiály a 
otočné mapky dorazily většině účastnících se složek ČAS a hvězdárnám až po akci, někam nedošly 
vůbec. Několikrát se měnily také informace o výši dotace. Informace přicházely v nedostatečné 
míře a pozdě. VV CAS se pokusí zjistit příčiny nedostatků a zváží jakým způsobem by se jim v 
budoucnu dalo předejít. 
 
Různé 
VV ČAS rozhodl proplatit P. Suchanovi 4285 Kč za nevybranou loňskou dovolenou. VV vyslechl 
písemnou zprávu Z. Prágra o stavu Sekce pro mládež. Web sekce by měl být spuštěn do konce roku. 
Na dotazy sekce odpoví Sobotka. 
 
Termín příští schůze VV ČAS je pátek 11. prosince ve 13:00 na Štefánkově hvězdárně v Praze. 
 
Zapsal: Sobotka 
 


