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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. března 2012 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, 

Pavel Suchan, Jan Vondrák; revizorka: Eva Marková. Omluven: Marcel Bělík 

 

1. Kontrola zápisu ze 7. 12. 2011 

Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  

Úkol vytisknout propagační letáček pro Keplerovo muzeum trvá (zajistí P. Suchan). VV souhlasí s nákupem 

nových krabiček na plakety Nušlovy ceny a nových desek na diplomy (koupí Sobotka) – úkol trvá. 

 

2. Ceny ČAS 

Uzávěrky návrhů laureátů cen pro rok 2012: Nušlova cena – 30. dubna, Littera Astronomica – 31. května, 

Kopalova přednáška – 30. června. První dva termíny vyplývají ze statutů cen, třetí termín schválil VV ČAS. Na 

astro.cz bude pro každou cenu měsíc před uzávěrkou zveřejněna výzva k podávání návrhů (Podařil). Tradiční 

místo, kde ČAS předává cenu Littera Astronomica v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, 

tedy Kulturní dům Ostrov bude město prodávat do soukromého vlastnictví. Suchan prověří u organizátorů, zda 

se veletrh uskuteční a za jakých podmínek. Ocenění Astrofotograf roku 2011 a Kvízova cena 2012 budou 

předány 14. dubna na setkání složek ČAS. 

 

3. Certifikát pro kolektivní členy ČAS 

Honzík připravil první návrhy certifikátu – viz zápis 7. 12. 2011. Smyslem je vyrobit certifikát, který si 

kolektivní člen (většinou hvězdárna) nechá např. zarámovat a vystaví třeba ve vstupním prostoru své hvězdárny. 

Bude se tak moci před veřejností přihlásit ke svému členství a ke společným hodnotám s ČAS. VV děkuje 

Honzíkovi za návrhy, graficky upraví Slezák. 

 

4. Účetnictví ČAS 

Od 1. 1. 2012 ČAS účtuje v podvojném účetnictví. Znamená to několik organizačních změn i pro složky ČAS. 

Sobotka a Dřevěný vypracovali vzorové peněžní deníky pro složky. Složky jsou povinny je odevzdávat vyplněné 

elektronicky tajemníkovi čtvrtletně. Termíny odevzdání jsou 5. dubna (za 1. čtvrtletí), 5. července (za 2. 

čtvrtletí), 5. října (za 3. čtvrtletí) a 5. ledna (za celý rok). Tato nová povinnost složek je velice důležitá a její 

neplnění bude považováno za vážné porušení povinností složky. 

Pro potřeby vedení podvojného účetnictví ČAS zakoupila software Pohoda a Sobotka se zúčastnil školení o 

ovládání programu. VV děkuje účetnímu Josefu Mikulovi za konzultace. Na návrh Dřevěného Sobotka po celý 

rok 2012 souběžně s účtováním v Pohodě povede také daňovou evidenci v Excelu, jak tomu bylo v minulých 

letech. Složky musí nahlásit seznam svého majetku, který bude vložen do Pohody. Vzorový formulář sestaví 

Dřevěný. 

 

5. Rozpočet ČAS 

RVS potvrdila výši dotace na rok 2012 pro ČAS ve výši 409 000 Kč. Dřevěný připravil aktualizovanou verzi 

rozpočtu ČAS na rok 2012, VV rozpočet schválil. Celkové příjmy i výdaje se očekávají cca 1,5 mil Kč. 

Rozpočet bude schodkový ve výši cca 45 000 Kč (bude hrazeno z rezervy). Dotace složkám pro rok 2012 bude 

v celkovém objemu mírně navýšena. Rozdělení dotace se složky dozví 14. 4. na setkání složek, kde zástupci 

složek podepíší smlouvy. Smlouvy připraví Dřevěný. VV schválil písemnou podobu pravidel přidělení dotace 

složkám (sepsal Honzík). Nejde o pravidla nová, podle těchto pravidel je dotace rozdělována již několik let, jen 

byla na žádost složek sepsána do písemné podoby, která bude zveřejněna na astro.cz (Sobotka). Složky byly 

opakovaně s pravidly seznamovány na lednových pracovních setkáních. 

 

6. APO novou sekcí ČAS 

Občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy projevilo záměr stát se sekcí ČAS. Jednání probíhají od konce 

roku 2011, VV se záměrem formálně vyjádřil souhlas hlasováním po emailu 9. února 2012. Valná hromada APO 

se uskuteční 24. března v Ondřejově a provede formální kroky nezbytné k přechodu APO pod ČAS. Valné 

hromady se zúčastní za ČAS minimálně místopředseda Pavel Suchan. 
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7. Velké setkání složek a kolektivních členů ČAS 

Jak bylo oznámeno v předchozích zápisech, setkání proběhne v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9 v Klubu Na 

Rampě http://www.rampaklub.cz/ v sobotu 14. dubna 2012. Na místě organizačně zajišťuje Klub astronomů 

Liberecka. V programu dojde z inciativy SMPH k workshopu o úspěšných astronomických projektech sekcí a 

poboček. Wokrshop povede předseda SMPH Ivo Míček. Složky, které žádné projekty neorganizují, budou moci 

přednést klasické představení své činnosti za uplynulý rok. Na setkání bude předána Kvízova cena 2012 a 

ocenění Astrofotgraf roku 2011. Program bude zakončen přednáškou Jiřího Grygara „Žeň objevů 2011“ a pro 

zájemce bude následovat pozorování noční oblohy. Podrobný program bude zveřejněn na astro.cz a v konferenci 

vedcas. 

 

8. 95 let ČAS 

8. prosince uplyne 95 let od založení ČAS. Při této příležitosti proběhne slavnostní setkání členů ČAS a složek 

ČAS v Praze, nejlépe v posluchárně ČVUT na Karlově náměstí. V programu si připomeneme historii ČAS a 

proběhne také předání Nušlovy ceny za rok 2012. VV sbírá náměty pro program slavnostního setkání a také 

jakékoli historické materiály, které by bylo možno promítnout / ukázat. 

 

9. Astro.cz 

Sobotka informoval o stavu instalace nového serveru, kterou provádí Jan Štrobl. 1. února proběhla první schůzka 

s firmou Media, která provede návrh nového vzhledu a uspořádání astro.cz. V současnosti pracuje redakce 

astro.cz na přesném zadání. V souvislosti s prací na astro.cz spojenou se soutěží o nejlepší vtip na téma konce 

světa nebo mayského kalendáře, VV rozhodl o vyplacení odměny 2000 Kč P. Horálkovi. Odměna bude 

vyplacena ve druhém pololetí. 

 

10. Terminologická komise 

VV ČAS se zabýval na podnět M. Šulce činností Terminologické komise. Ta bohužel po dva roky funguje 

nedostatečně, někteří členové ji opustili. VV se po diskuzi rozhodl komisi zrušit. VV děkuje za dosavadní práci. 

V případě, že v budoucnu vznikne potřeba podobnou komisi mít, lze její činnost obnovit. 

 

11. Zasedání EAS 

Zasedání Evropské astronomické společnosti EAS s přidruženými astronomickými společnostmi (mezi něž patří 

i ČAS) proběhlo ve dnech 1. až 2. února 2012 ve Švýcarsku a za ČAS se zúčastnil předseda Jan Vondrák. EAS 

má záměr organizovat každoročně velký evropský astronomický kongres, v podstatě větší variantu známé akce 

JENAM (viz zápis 15. 4. 2011). Snahou EAS je také navýšit počet členů.  

 

12. Činnost složek 

VV zkontroloval činnost složek ČAS a zjistil neuspokojivý stav v některých složkách ČAS. Předsedové těchto 

složek budou zváni postupně na jednání VV ČAS. 

 

13. Usnesení sjezdu ČAS 

VV zkontroloval plnění usnesení 18. sjezdu ČAS z roku 2010. Úkoly pro VV dané sjezdem budou do konání 

příštího sjezdu na jaře 2013 splněny. 

 

14. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jan Mišurec (Pražská pobočka), Petra Grulichová (Pražská pobočka), Ondřej 

Palán (Pražská pobočka), Michal Pfleger (Pražská pobočka), Peter Kohút (Pražská pobočka), Tereza Kloučková 

(Pražská pobočka), Miroslav Franc (Pražská pobočka), Antonín Hříbal (Západočeská pobočka), Fernand 

Emering (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Milan Patka (Historická sekce), Marek Šolc (Historická sekce), 

Karel Bůna (Klub astronomů Liberecka), Martin Bůna (Klub astronomů Liberecka). 

 

15. Noc vědců 2012 

VV diskutoval organizaci Evropské noci vědců, která proběhne 28. září 2012 a zapojení ČAS. Výše dotace z EU 

ještě není známa. Proto také zatím neodešlo informační oznámení. 

 

16. "Kopal 2014" - akce k připomenutí 100. výročí narození Prof. Zdeňka Kopala 

Suchan informoval o přípravách několika rozsáhlých akcí v Litomyšli v roce 2014. Za ČAS se koordinačních 

schůzek zúčastňují Grygar a Suchan. 
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17. Keplerovo muzeum 

Vondrák a Suchan informovali o stavu a provozování Keplerova muzea. Výše dotace od Magistrátu hl. m. Prahy 

není dosud známa. 

 

18. Projekt game4planet 

Zástupce projektu p. Beran se dostaví na příští jednání VV, aby o projektu informoval. Představení projektu je 

také na programu Velkého setkání složek 14. 4. 2012. 

 

19. Výročí Pardubické hvězdárny (kolektivní člen ČAS) 

Dne 28. 3. 2012 proběhne tisková konference k 20. výročí Hvězdárny barona A. Krause v Pardubicích (a 100 let 

první lidové hvězdárny v Čechách). Za ČAS se zúčastní čestný předseda Jiří Grygar a tiskový tajemník Pavel 

Suchan.  

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 4. dubna 2012 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 

13:00.  

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


