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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 9. února 2011 od 13:00 
v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Radek Dřevěný, Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 
Soumarová, Pavel Suchan, Jan Vondrák, revizoři: Martin Černický, Eva Marková 
 
1. Kontrola zápisu z 8. 12. 2010 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  
Keplerovo muzeum – Suchan připraví propagační materiály (grafická úprava Slezák), které si ČAS předplatila 
koncem roku 2010; na všech materiálech Kepler. muzea musí být logo hl. města Prahy; Vondrák zjistí u Agentury 
ProVás, zda již došlo k aktualizaci informačních panelů uvnitř muzea, které VV objednal v prosinci 2010.  
Prof. Plavec a hvězdárna Sedlčany - Suchan domluví formu případné akce k 50 letům hvězdárny Sedlčany 
spojené s připomenutím osobnosti prof. Plavce.  
100 let prof. Z. Kopala - VV osloví další instituce a potenciální partnery při hledání vhodné formy připomenutí 
této osobnosti, Vondrák navrhuje konferenci jako symposium IAU, Černický – využít k přednesení Kopalovy 
přednášky. Proběhlo jednání místních organizátorů se starostou Litomyšli – město má o akci (i mezinárodní) 
velký zájem. Velkoplošný plakát z Kopalova pomníku je uskladněn v muzeu. 
 
2. Nový Jednací a organizační řád 
VV schválil nový Jednací a organizační řád, který připravil Podařil. Účinnosti nabývá od 9. 2. 2011. Sobotka 
vystaví řád na astro.cz, zašle složkám a členům ČAS. 
 
3. Terminologická komise 
VV diskutoval o činnosti komise zřízené roku 2006. VV považuje činnosti komise za přínosnou a navrhuje 
zviditelnění výsledků její práce. Všechny pojmy, které komise odsouhlasila, by měla zveřejnit na jedno místo na 
astro.cz. Závěry komise budou mít charakter doporučení. VV ve spolupráci s terminologickou komisí a tiskovým 
tajemníkem připraví na léto 2011 kampaň za psaní pojmu „Sluneční soustava“ s velkým „S“. 
 
4. Setkání složek ČAS 
Velké setkání složek proběhne v Žebráku v sobotu 16. dubna 2011. Na programu bude prezentace práce sekcí a 
poboček ČAS a kolektivních členů. Pozváni budou také zástupci hvězdáren. Na setkání proběhne slavnostní 
předání ocenění Astrofotograf roku 2010, prezentace projektu „Robotický dalekohled ČAS“, představení 
činnosti ČAS, diskuze nad dalšími akcemi a prací celé ČAS. Organizováním setkání složek jsou pověřeni Slezák 
a Sobotka. 
 
5. Robotický dalekohled ČAS a další 
Na základě provedené prohlídky a odborného posouzení Schmidtova teleskopu na Calar Alto, podle potřeb 
vzdělávacích a odborných aktivit ČAS a s tím souvisejícím rozsahem a náklady jeho modernizace VV poslal 
oficiální žádost španělské straně, že má ČAS zájem o rekonstrukci a spolupráci v jeho využití. Luboš Kohoutek 
souhlasí s převedením částky 30 000 Kč, kterou před několika lety ČAS věnoval, na financování příprav tohoto 
projektu. L. Kohoutek dokonce s tímto dalekohledem osobně pozoroval jak ve Španělsku, tak v letech, kdy byl 
dalekohled ještě v Německu. Finanční částka od L. Kohoutka byla původně určena na novou hvězdárnu ČAS, 
která měla vyrůst v Praze – Kolodějích. Suchan zjistil u starosty, že od záměru vybudovat hvězdárnu se 
definitivně upustilo. ČAS vlastní 15cm objektiv, který je dlouhodobě umístěn na Slovensku. Suchan navrhuje 
přivézt ho do ČR a umístit v centrální historické kopuli kolektivního člena ČAS Astronomického ústavu AV ČR 
na observatoři Ondřejov. VV tento záměr odsouhlasil, koordinací pověřen Suchan. 
 
6. Rozpočet ČAS 
Dřevěný připravil návrh rozpočtu ČAS. Výše příjmů z některých dotací není zatím jasná. Rozpočet je 
schodkový, schodek cca 30 000 Kč je způsoben plánem vysokých výdajů na astro.cz. Schodek bude uhrazen 
z ušetřených peněz v minulých letech. VV návrh rozpočtu odsouhlasil.  
 
7. Kolektivní členství 
Sobotka provedl kontrolu platby členských příspěvků kolektivními členy za roky 2010 a 2011. Kolektivní 
členové Expresní astronomické informace a Astronomická společnost Pardubice za rok 2010 dosud nezaplatili – 
dořeší Honzík a Sobotka. K platbě na rok 2011 ostatní kolektivní členy vyzve Sobotka. 
VV projednal návrh kolektivní smlouvy s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice s pobočkou na Kleti, 
který vypracovala Ing. Jana Tichá. VV navrhl úpravy smlouvy, s hvězdárnou dohodne Vondrák.  
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Zlínská astronomická společnost (ZAS) požádala o kolektivní členství v ČAS. Honzík vypracoval návrh 
smlouvy o kolektivním členství a předloží ZAS. 
 
8. Ceny ČAS 
Podařil připomněl uzávěrky nominací na ceny ČAS – Nušlova cena – do konce dubna, u Kopalovy přednášky 
VV ustanovil termín – do konce června. U ceny Littera Astronomica VV doporučuje drobné změny statutu – 
nutno projednat se správcem ceny Petrem Bartošem - zajistí Podařil. Výzvy pro nominace zveřejní pro každou 
cenu zvlášť na astro.cz Podařil. Loňské držitele doplní do přehledu na astro.cz Sobotka. 
 
9. Zpravodaje složek 
Všechny složky ČAS by měly zasílat své zpravodaje do sekretariátu ČAS k nahlédnutí a archivaci. VV ČAS 
diskutoval, zda přejít pouze na elektronickou variantu. Převážil názor, že papírová forma je stále ještě potřebná. 
VV vyzývá všechny složky, aby nadále zasílaly na adresu sídla ČAS papírovou podobu svých zpravodajů a 
přidaly k nim i elektronickou verzi.  
 
10. Výroční zpráva ČAS 
ČAS byla i se svými složkami v roce 2010 velmi aktivní. Do formuláře Rady vědeckých společností (RVS) bylo 
dokonce zapsáno více proběhnutých akcí, než v Mezinárodním roce astronomie 2009. Výroční zprávu v tištěné 
podobě sestavil Sobotka a spolu se stručnou zprávou z formuláře odevzdal na RVS. Na astro.cz umístí obě 
varianty výroční zprávy Sobotka. VV děkuje složkám za spolupráci při tvorbě výroční zprávy. 
 
11. Planetková osvědčení 
Sobotka předal Lence Kotkové archiv osvědčení o pojmenování planetek, které vydává ČAS. Kotková nabídla, 
že archiv naskenuje. Poté bude přístupný na astro.cz. VV děkuje. 
 
12. Soutěž Moje vánoční kometa 2010 
Soutěž Společnosti pro meziplanetární hmotu ve spolupráci s ČAS a Sekcí pro mládež se konala v období Vánoc 
a proběhl již její pátý ročník. Na astro.cz byly 1. února zveřejněny výsledky a výherci obdrželi své ceny. VV 
děkuje SMPH a zejména předsedovi Ivo Míčkovi za zorganizování soutěže. 
 
13. Členská databáze ČAS 
Sobotka informoval složky i členy ČAS, že databáze členů je přístupná na astro.cz. VV apeluje na složky i členy, 
aby si zkontrolovali své kontaktní údaje. Přímo na astro.cz nelze databázi měnit, všechny změny je třeba hlásit 
Lence Soumarové (soumarova@observatory.cz). Soumarová informovala, že není možno okamžitě po přijetí 
novým členům vyrábět průkazky. Bude se dělat vždy v dávkách cca 1x za dva měsíce, což nic nemění na tom, že 
nový člen obdrží ihned všechna čísla Astropisu a KR zpětně. Přibližně stejně často bude aktualizována i stávající 
podoba členské databáze na astro.cz. 
 
14. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Kamil Dedecius (Jihočeská pobočka), Štěpán Hladík (Pražská pobočka), 
Jaroslav Hlaváček (Pražská pobočka), Iva Karovičová (Pražská pobočka), Luděk Látal (Valašská astronomická 
společnost), Marie Novotná (Pražská pobočka), Jan Sýkora (Pražská pobočka), Martin Šafář (Sluneční sekce), 
Josef Třetina (Astronautická sekce), Michal Vodička (Sekce pro mládež), Martin Zíbar (Sekce proměnných 
hvězd a exoplanet). 
VV projednal žádost Historické sekce přijmout do ČAS nového žadatele o členství v této sekci pana Zdeňka 
Vaníčka, přestože ještě nezaplatil členské příspěvky. VV rozhodl, že bude dodržovat pravidla přijímání nových 
členů dle nového Jednacího a organizačního řádu a nebude dělat žádné výjimky (v minulosti s tím byly špatné 
zkušenosti). Navíc pan Vaníček svou přihlášku nepodepsal a nemohl tak být na jednání VV přijat, ani kdyby 
členské příspěvky již uhradil. Historickou sekci a pana Vaníčka informuje Sobotka. 
 
15. Poděkování firmě SUPRA Praha, s.r.o. 
VV děkuje firmě, jmenovitě Janu Zahajskému za bezplatnou propagaci České astronomické společnosti na 
otočných mapkách oblohy, které firma vydává. K poděkování se připojuje také Sekce proměnných hvězd a 
exoplanet, protože firma zdarma modernizovala dalekohled sekce, který si každoročně půjčují členové na 
pozorování. 
 
Termín příští schůze VV ČAS je pátek 15. dubna 2011 v Žebráku . 
 
Zapsal: Sobotka 

mailto:soumarova@observatory.cz
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