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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 13. června 2012 od 

13:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Marcel Bělík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák (od bodu 11), Petr Sobotka, Lenka Soumarová (od bodu 

12), Pavel Suchan, Jan Vondrák; revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Omluveni: Lumír Honzík, Radek 

Dřevěný. Host: Jan Kožuško (na bod 13). 

 

1. Kontrola zápisu ze 4. 4. 2012 

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

- Suchan připravil podklady pro propagační letáček Keplera muzea, graficky vyřeší Slezák ve spolupráci se 

Suchanem.  

- Vzhledem k nepřítomnosti L. Honzíka - člena VV pověřeného se složkami ČAS – se bod 3 minulého zápisu 

přesouvá na příští jednání VV. Opětovně bude pozván předseda pobočky Třebíč a nově také místopředseda.  

- VV děkuje Klubu astronomů Liberecka za realizaci setkání složek ČAS v Jablonci nad Nisou. 

- Slezák vypracoval další certifikáty pro kolektivní členy ČAS (kol. členům oznámí Sobotka). 

 

2. Členská databáze 

Online databáze členů ČAS je v provozu a využívána. Suchan upozornil, že při rozesílání hromadného mailu 

všem členům ČAS se neodešle zpráva téměř 100 členům. VV žádá složky ČAS i členy ČAS, aby si ve vlastním 

zájmu zkontrolovali své údaje v databázi. VV vyřeší s autorem databáze úpravu při rozesílání mailů tak, aby ze 

zprávy bylo patrné, že se jedná o zprávu určenou členům ČAS (odesílatel ČAS, oslovení, předmět zprávy, …). 

 

3. 95. výročí založení ČAS 

Protože Historická sekce prostřednictvím své předsedkyně A. Šolcové odmítla spolupráci na akci (viz bod 7 

předchozího zápisu), akce se uskuteční v omezeném rozsahu. 95. narozeniny oslaví ČAS plenární schůzí, 

předáním Nušlovy ceny a přednáškou o historii ČAS – zajistí VV ČAS. VV vyzývá všechny členy ke spolupráci 

vedoucí k možnému rozšíření tohoto programu a akcí k tomuto jubileu ČAS. Termín byl předběžně stanoven na 

8. prosince, tedy na den výročí vzniku ČAS. 

 

4. Historie ČAS na astro.cz 

Protože Historická sekce prostřednictvím své předsedkyně A. Šolcové odmítla spolupráci na webu o historii 

ČAS (viz bod 7 předchozího zápisu), VV vyzývá zájemce o historii ČAS k přípravě podkladů pro webové 

stránky astro.cz. Vyjít lze z archivu časopisu Říše hvězd, ze starých stránek Historické sekce 

http://hisec.astro.cz/_old/, zájemcům lze poskytnout DVD s naskenovaným archivem ČAS. Některé možné 

spolupracovníky osloví osobně Suchan (O. Hlad, J. Soumar). Výzvu ke spolupráci na astro.cz a v KR zveřejní 

Sobotka. 

 

5. Ceny ČAS 

VV schválil laureáta Nušlovy ceny, kterého navrhla komise. Laureáta informuje Vondrák, jméno bude 

zveřejněno v tiskové zprávě před předáním ceny na prosincové plenární schůzi. Vondrák navrhl kandidáta na 

čestné členství. VV obdržel návrhy na cenu Littera Astronomica i Kopalovu přednášku, laureáty vyberou 

příslušné komise.  

 

6. Keplerovo muzeum 

Na účet ČAS přišla dotace pro rok 2012 ve výši 140 000 Kč. Z dotace bude uhrazeno nájemné, služby, 

propagace a část nákladů agentury ProVás. Do konce roku je třeba dojednat novou nájemní smlouvu 

s majitelkou nemovitosti paní Steinwaldovou a novou smlouvu o spolupráci s agenturou ProVás (Vondrák). 

 

7. Zdůvodnění dotace složkám 

VV obdržel v diskuzi na setkání složek námět předsedkyně Historická sekce A. Šolcové, aby zdůvodnil výši 

poskytnuté dotace jak Historické sekci, tak ostatním složkám. VV konstatuje, že v minulosti nebylo zvykem 

jednotlivě zdůvodňovat rozhodnutí a není to obvyklé ani v jiných organizacích. Při rozhodování o výši dotace se 

VV řídí řadu let ustálenými a mnohokrát opakovanými kritérii (např. na setkání složek). Pravidla pro přidělení 

dotace budou zveřejněna na webu (ihned). 

 

 

http://hisec.astro.cz/_old/
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8. Výše členských příspěvků  

VV rozhodl ponechat pro rok 2013 členské příspěvky na stejné výši, jako v roce 2012. Základní příspěvek činí 

400 Kč, snížený 300 Kč a pro zahraniční členy (kromě Slovenska) je 600 Kč. 

 

9. Sjezd ČAS 

19. sjezd ČAS proběhne na pozvání ve Hvězdárně a planetáriu Brno. VV děkuje řediteli J. Duškovi. Termín 

sjezdu byl stanoven na 23. až 24. března 2013. 

 

10. Databáze přednášek 

VV obdržel námět Z. Taranta z Astronomické společnosti Most na zřízení databáze přednášek s astronomickou 

tématikou. VV tuto snahu podporuje a vyzývá složky, aby Z. Tarantovi (tarant@rra.cz) zaslaly příslušné 

podklady.  

 

11. Robotický dalekohled ČAS 

Bělík informoval VV o stavu projektu. Zájem z české strany stále trvá, problémem je hledání finančních 

prostředků. Komunikaci se španělskou stranou zajistí Bělík a Vondrák. Výzvu členům ČAS i veřejnosti při 

hledání financování dalekohledu připraví a zveřejní Bělík a Suchan. 

 

12. Evropská noc vědců 2012 

Slezák se za ČAS zúčastnil koordinační schůzky všech českých subjektů podílejících se na této evropské akci. 

Pro letošní ročník je společným heslem „Věda nestárne“. Po celé Evropě proběhne asi 800 akcí na 320 místech. 

ČAS by měla obdržet dotaci v podobné výši jako loni. VV schválil rozdělení dotace subjektům spolupracujícím 

s ČAS. Společnými propagačními materiály budou mapka oblohy (neotočná), nekonečný kalendář (jako 

humorný důkaz, že rokem 2012 svět nekončí) a leták o konci světa (zpracuje Horálek). Na každém stanovišti 

bude jako loni možno soutěžit o astronomický dalekohled. Část dotace bude využita na propagaci astronomické 

části Noci vědců na serveru astro.cz. 

 

13. Astronomická olympiáda 

VV děkuje výboru AO za úspěšnou činnost. VV vyslechl předsedu koordinačního výboru AO J. Kožuška, který 

představil vizi krajských kol AO. Podmínkou pro realizaci je dostatečné personální zajištění v každém kraji. 

Realizace byla široce diskutována, zavedení ve školním roce 2012/13 není pravděpodobné. Výbor AO a VV 

ČAS se k tématu vrátí.  

 

14. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Robert Cimrman (Amatérská prohlídka oblohy), Matouš Duchek (Pražská 

pobočka), Aleš Dvořáček (Amatérská prohlídka oblohy), Michal Juřík (Jihočeská pobočka), Eliška Kabelková 

(Klub astronomů Liberecka), Jiří Kapras (Klub astronomů Liberecka), Richard Klofáč (Amatérská prohlídka 

oblohy), Jan Kondziolka (Amatérská prohlídka oblohy), Vladimír Kováč (Pražská pobočka), Robert Kratochvíl 

(Amatérská prohlídka oblohy), František Laufek (Amatérská prohlídka oblohy), Jan Mašek (Amatérská 

prohlídka oblohy), Tamara Skokánková (Amatérská prohlídka oblohy), Miroslav Šabatka (Klub astronomů 

Liberecka), Bedřich Šiška (Amatérská prohlídka oblohy), Marian Urbaník (Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet), Martin Vilášek (Amatérská prohlídka oblohy), Jaroslav Vlček (Amatérská prohlídka oblohy), 

 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 12. září 2012 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 13:00.  

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 
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