
Česká astronomická společnost 
 

Sekretariát ČAS, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65  Ondřejov 
tel.: 775 388 400, http://www.astro.cz, cas@astro.cz  

 - 1 - 

 
 
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 8. června 2011 od 13:00 
v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 
Suchan, Jan Vondrák omluven: Radek Dřevěný, revizorka: Eva Marková, host: na část jednání Věra Bartáková. 
 
1. Kontrola zápisu z 15. 4. 2011 
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 – úkol trvá. Vondrák zjišťoval u Agentury ProVás, zda již došlo k aktualizaci informačních panelů 
uvnitř muzea, které VV objednal v prosinci 2010 – panely již byly dle odpovědi Agentury z 12. 5. částečně opraveny. 
 
2. Revize účetnictví ČAS 
Dle doporučení Revizní komise „připravit pro složky jednotný formulář smlouvy o provedení práce používaný 
při demonstrování, přednáškách a dalších aktivitách hrazených z rozpočtu“, připravil její návrh Sobotka. VV 
s podobou smlouvy souhlasí. Revizní komise dále „uložila tajemníkovi odstranění drobných závad v účetnictví 
nejpozději do 30. června“. Sobotka zajistil odstranění chyb (většinou chybějící podpisy) k 15. 4. 2011, kdy 
zasedal VV ČAS. 
 
3. Noc vědců 2011 
Noc vědců proběhne v pátek 23. září. VV schválil rozpočet Noci vědců včetně položek na propagaci. Společným 
propagačním materiálem budou opět malé kapesní svítilny, tentokrát s červenou diodou. Na každé místo, kde se 
bude Noc vědců konat, bude věnován 1 ks dalekohledu FirstScope, o který bude možno mezi návštěvníky 
soutěžit.  
 
4. Astro.cz 
K fyzickému převozu serverů ČAS ze Zlína do Ondřejova dojde až po dokončení nově budované serverovny 
v Astronomickém ústavu AV ČR. Původní termín byl v květnu, práce se však zkomplikovaly, nový termín je 
červenec. Sobotka a Horálek vypracovali připomínky k redakčnímu systému a vzhledu astro.cz Na výzvu 
v konferenci list-vedcas pro zaslání připomínek k astro.cz složky nereagovaly. Všechny připomínky obdrží 
programátor V. Keberdle k posouzení. 
 
5. Vyslání zástupce na JENAM 
ČAS na konferenci JENAM vyšle svého zástupce Luboše Bráta, předsedu Sekce proměnných hvězd a exoplanet, 
který byl organizátory osobně pozván a zúčastní se jako zvaný přednášející. VV požádala o uhrazení cestovních 
nákladů Akademii věd, která žádosti vyhověla. VV rozhodl podpořit cestu L. Bráta částkou 10 000 Kč, účetně 
dořeší Sobotka. L. Brát bude oficiálním zástupcem ČAS na jednání Evropské astronomické společnosti. 
 
6. Ceny ČAS 
31. května proběhla uzávěrka nominací ceny Littera Astronomica, VV obdržel několik návrhů. VV schválil na 
návrh komise laureáta Nušlovy ceny 2011. 
 
7. Fotobanka světelného znečištění 
Péčí Jana Kondziolky z Karviné vznikla fotobanka světelného znečištění na adrese LPphotobank.astronomie.cz. 
Česká astronomická společnost převzala nad fotobankou světelného znečištění záštitu. Podporuje tak toto dílo 
využívané v celosvětovém měřítku. Fotobanka slouží pro účely účinné propagace a nápravy v problematice 
světelného znečištění. Tuto fotobanku podporují také Odborná skupina pro temné nebe České astronomické 
společnosti a Západočeská pobočka České astronomické společnosti, která je tvůrcem dvou ročníků fotografické 
soutěže Sviťme si na cestu, ne na hvězdy na území ČR a spolutvůrcem česko-slovenské soutěže Sviťme si na 
cestu, ne na hvězdy v roce 2011. 
 
8. TV seriál o hvězdárnách 
ČAS podpořila dopisem generálnímu řediteli České televize vznik seriálu o hvězdárnách ČR. V ČT již několik 
let leží námět Bedřicha Ludvíka a Štěpána Kováře na TV seriál o hvězdárnách s průvodcem dr. Jiřím Grygarem 
s pracovním názvem Vzhůru ke hvězdám. 
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9. Kolektivní členství 
Zlínská astronomická společnost se stala novým kolektivním členem ČAS (smlouva je podepsána oběma 
stranami, zbývá zaplatit členský příspěvek – dořeší Sobotka). Slezák navrhl oslovit kolektivní členy, aby na své 
stránky dali odkazy, popř. banner na ČAS. Jeho grafickou podobu připraví Slezák.  
 
10. Setkání složek ČAS 
VV přijal nabídku své nové pobočky Klubu astronomů Liberecka na uspořádání příštího setkání složek ČAS 
v roce 2012. Setkání proběhne v Jablonci nad Nisou. Termín setkání složek bude upřesněn později, 
pravděpodobně proběhne opět v březnu nebo dubnu. 
 
11. Astronomická olympiáda 
Počet účastníků školních kol se opět zvýšil. Letos jich bylo už 8718. Poprvé proběhla olympiáda ve věkové 
kategorii AB, což jsou poslední dva ročníky středních škol a gymnázií. Skončila finále ve všech kategoriích a 
byly oznámeny výsledky. Proběhne tradiční soustředění finalistů na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. VV 
děkuje všem organizátorům olympiády. 
 
12. Staré stránky Historické sekce 
VV obdržel stížnost Miroslava Šulce (Společnost pro meziplanetární hmotu), že nejsou přístupné staré stránky 
Historické sekce ze stránek nových. VV situaci prověřil s následujícím výsledkem. Staré stránky dostupné jsou a 
to na adrese http://hisec.astro.cz/_old/ Jediným problémem je, že nové stránky Historické sekce, které spravuje 
doc. Alena Šolcová, mají uveden chybný odkaz. VV vyzývá Historickou sekci k opravě odkazu na svých 
stránkách http://mat.fsv.cvut.cz/solcova/astrohist1.html K těmto stránkám umístěným na ČVUT nemá VV ČAS 
pochopitelně přístup. Do doby opravy bude odkaz na starou verzi dostupný přes http://www.astro.cz/cas/slozky/  
 
13. Stížnost Historické sekce 
VV obdržel dopis předsedkyně Historické sekce doc. A. Šolcové obsahující stížnost, že sekci nebyla VV ČAS 
přidělena dotace na rok 2011. VV na svém rozhodnutí trvá. Historická sekce dlouhodobě neplnila základní 
administrativní povinnosti, nevyúčtovala dotaci za rok 2009 (nepředložila jediný účetní doklad a nakonec musela 
celou dotaci vrátit). Navíc se A. Šolcová na jednání VV ČAS konaného 15. září 2010 osobně nároku na dotaci 
pro rok 2011 zřekla a odvolala tak svou předchozí písemnou žádost. 
 
14. 110 let od narození A. Bečváře 
Při této příležitosti se v Brandýse nad Labem uskuteční 10. června od 19:30 koncert a zazní na něm skladby, 
které nejenže měl A. Bečvář rád, ale také je sám hrával. Za ČAS se zúčastní místopředseda Pavel Suchan. 
Tentýž den v 11 hodin proběhne předání ceny Antonína Bečváře pro mladé studenty ve věku od 18 do 26 let, 
kteří něco v přírodních vědách udělali významného. Cenu každoročně předává společnost Antonína Bečváře 
v Brandýse nad Labem. Předání se zúčastní za ČAS správce ceny Štěpán Kovář a tajemník Petr Sobotka. 
  
15. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Radek Beňo (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Stanislav Fořt (Sekce 
proměnných hvězd a exoplanet), Zuzana Nováková (Pražská pobočka), Viktor Pek (Pražská pobočka), Michal 
Vojsovič (Astronautická sekce). 
 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 7. září 2011 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 13:00. 
 
Zapsal: Sobotka 

http://hisec.astro.cz/_old/
http://mat.fsv.cvut.cz/solcova/astrohist1.html
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