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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 31. října 2012 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; revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Hosté: Jan Kožuško (na bod 5), Karel Mokrý (na 

bod 3), Jakub Rozehnal (na bod 4), Rostislav Štork (na bod 2). 

 

1. Kontrola zápisu ze 12. 9. 2012 

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

 

2. Pobočka Třebíč 

Tajemník pobočky Třebíč Rostislav Štork informoval o aktivitách pobočky. Pobočka se potýká s pasivitou členů, 

chybí tahouni astronomických aktivit. Složitá je i spolupráce s hvězdárnou. VV podal návrhy na řešení. Pobočka 

také dlouhodobě neplní některé povinnosti složky ČAS. Na příštím jednání VV bude zhodnoceno 1) jaká je 

reakce pobočky na podněty VV 2) jaká nápravná opatření jsou přijímána pro nápravu technických nedostatků (tj. 

plnění povinností apod. 

 

3. Astro.cz 

VV diskutoval situaci na astro.cz. Astro.cz je velký projekt, který zásadním způsobem propaguje ČAS a slouží 

veřejnosti, při tom trpí chronickým nedostatkem zapojených členů ČAS. Redakci je nutno urychleně rozšířit. 

Sobotka informoval o posloupnosti prací na novém astro.cz: 1. Posílit personálně redakci a tým, který převede 

současné astro.cz po obsahové stránce do nové podoby a bude se podílet na redakční práci. 2. Upravit redakční 

systém tak, aby v něm bylo možno obsluhovat nový vzhled a nový obsah astro.cz, 3. Upravit redakční systém 

tak, aby práce v něm byla jednoduchá i pro „běžného Frantu uživatele“, 4. Po spuštění nového astro.cz provést 

cílený nábor nových spolupracovníků do redakce a větší zapojení uživatelů při tvorbě webu (i ze strany složek 

ČAS), 5. Další zlepšování a budování obsahu astro.cz. Pomoc v bodě 1 přislíbil na VV revizor M. Černický. 

Mokrý informoval o přesunu mailserveru ze Zlína do Ondřejova na nově nainstalovaný stroj. K přesunu dojde v 

průběhu listopadu. Mokrý vyzval VV ke stanovení pravidel zřizování emailových adres typu prijmeni@astro.cz. 

VV diskutoval termín spuštění nového astro.cz – bude upřesněn do konce roku. Sobotka informoval, že tvorba 

nového vzhledu astro.cz firmou Medio se blíží k závěru, je již ve fázi kódování šablon do html. 

 

4. Spolupráce se Štefánikovou hvězdárnou 
Jakub Rozehnal tlumočil nespokojenost s letošní organizací Noci vědců ze strany Techmánie Plzeň. Podobný 

názor mají i další zapojené instituce. Jakub Rozehnal navrhuje bližší spolupráci ČAS a Štefánikovy hvězdárny 

na Noci vědců a dalších aktivitách, např. na nejbližší akci „Konec světa 2012“. VV s užší spoluprací souhlasí. 

Rozehnal dále nabídl konání tradičního malého lednového setkání složek v roce 2013 na Štefánikově hvězdárně. 

Rozehnal informoval o rekordním zájmu veřejnosti o astronomický kurz na hvězdárně (zapsalo se 180 lidí) a 

možnosti prezentovat ČAS na některém z kurzů. 

 

5. Astronomická olympiáda 

Jan Kožuško informoval, že od 1. září 2012 došlo k formálním změnám, které požadovalo MŠMT. Výbor 

astronomické olympiády (AO) byl přejmenován na „ústřední komisi“ a „statut AO“ byl nahrazen „organizačním 

řádem AO“. Soutěž nyní oficiálně vyhlašuje MŠMT a ČAS společně. AO se tak po 9 letech rozvoje definitivně 

zařadila mezi ostatní zavedené olympiády. Český tým zaznamenal velký úspěch také v druhé mezinárodní 

soutěži - 17. ročníku Mezinárodní astronomické olympiády. Naši studenti získali 5 medailí (jednu stříbrnou 

a čtyři bronzové). Právě probíhá již 10. ročník AO. Při této příležitosti bude mezi minulými účastníky provedena 

anketa. Kožuško navrhuje uspořádávat krajská kola AO prezenční formou ve spolupráci s hvězdárnami. VV po 

diskuzi rozhodl, že v tomto ohledu bude respektovat rozhodnutí, které přijme ústřední komise AO. VV schválil 

personální změnu v komisi kategorie EF - Petra Bartoše nahradil Václav Pavlík. Ústřední komise AO podala na 

MŠMT žádost o konání 19. ročníku Mezinárodní astronomické olympiády v roce 2014 v Praze. Kožuško 

informoval, že správní rada Nadace Praemium Bohemiae rozhodla o zařazení IOAA mezi řádně oceňované 

soutěže již od tohoto roku. Medailisté tak budou dostávat za zlato 30 000 Kč, za stříbro 15 000 Kč a za bronz 10 

000 Kč. VV děkuje za podporu Prof. Vybíralovi, který s návrhem přišel – děkovný dopis zašle Vondrák. VV 

děkuje také M. Randovi. VV děkuje ústřední komisi AO za výbornou práci. 
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6. Ceny ČAS 

VV doporučil, aby se správcovstvím cen zabýval až nový VV po sjezdu. Podařil navrhl změny ve statutu Ceny 

Jindřicha Zemana za astrofotografii roku, kterou předložil Z. Bardon, aby lépe odpovídal statutům ostatních cen 

ČAS. Úpravy po diskuzi předloží Podařil porotě ČAM. 

 

7. 95. výročí založení ČAS 

Své narozeniny si ČAS připomene 8. prosince v Praze v budově Hlavního nádraží, kde se před 90 lety odehrála 

kapitola historie ČAS – probíhala zde před stavbou Štefánikovy hvězdárny pozorování oblohy. Slavnostní 

shromáždění proběhne ve velkém sálu od 12:45 do 16:45. Před a po programu bude exkurze v prezidentském 

salonku. Program akce sestavuje Suchan a zveřejní ho v prvním listopadovém týdnu. 

 

8. Keplerovo muzeum 

Vondrák dojednal s majitelkou nemovitosti pí. Steinwaldovou a V. Sedláčkem z Agentury ProVás prodloužení 

smluv o nájmu a provozu na další dva roky za stejných podmínek, jako dosud. V jednání je případné rozšíření 

muzea o další místnost na stejném nádvoří. 

 

9. Evropská noc vědců 2012 

Slezák informoval, že letošní ročník byl z hlediska astronomického programu velmi zdařilý, na řadě míst byla 

rekordní návštěva. Nicméně společný propagační letáček z Techmánie dorazil v den akce. Suchan upozornil, že 

astronomický program byl v brožuře upozaděn, přestože šlo o 28 míst v celé ČR, byly shrnuty na jediné straně. 

Webové stránky Noci vědců byly navíc spuštěny pozdě! I přes uvedené potíže Česká astronomická společnost, 

zejména úsilím jednotlivých poboček, za finanční podpory EU, zajistila mimořádnou propagaci celé akce, což se 

projevilo i na zmiňovaném rekordním zájmu veřejnosti. Slezák upozornil na chabou odezvu některých partnerů 

ČAS ohledně dodání programů, fotogalerií, předávacích protokolů nebo vyúčtování akce. 

 

10. Kolektivní členství 

Na jednání VV byla podepsána smlouva o kolektivním členství s Hvězdárnou Vyškov. Smlouvu odešle Sobotka. 

 

11. Sjezd ČAS 

Podle nejnovějších informací ředitele Hvězdárny a planetária v Brně plánovaná rekonstrukce planetária nezačne 

dříve než 1. dubna, takže sjezd se nakonec přeci jen bude moci konat v Brně. Bělík přesto jako záložní místo 

zajistí hvězdárnu v Hradci Králové, kde je to již předjednáno s ředitelem. Mokrý navrhuje změnu stanov, aby 

bylo možno se přihlásit do ČAS také elektronicky přes web a nebylo nutno zasílat podepsanou přihlášku. 

 

12.  Beskydské oblasti tmavé oblohy 

Slavnostní vyhlášení Beskydské oblasti tmavé oblohy bylo všemi zakládajícími institucemi (Lesy ČR, CHKO 

Beskydy, CHKO Kysuce, ČAS) po několika jednáních  odsouhlaseno - stane se tak v pondělí 4. 3. 2013 u 

příležitosti 40. výročí vzniku CHKO Beskydy na Gruni nad Starými Hamry. VV potvrzuje, že se ČAS stává 

partnerem projektu. Celou agendu, jednání a přípravy vykonává Odborná skupina pro tmavou oblohu. 

 

13. Plenární schůze RVS  

Plenární schůze se konala 25. října, za ČAS se zúčastnil Suchan. V Radě vědeckých společností je aktuálně 75 

společností sdružujících 25 000 členů. Na schůzi byly přijaty nové stanovy RVS a Společnost pro filmová studia. 

Na schůzi byla několikrát zmíněna ČAS jako dobrý příklad aktivní společnosti. 

 

14. Povinnosti složek 

Některé složky neplní základní povinnosti. Největší problém je s nedodáním peněžních deníků, které jsou přitom 

součástí celého účetnictví ČAS. Problémové složky osloví Honzík. Soumarová připomněla, že složky od 

letošního roku samy evidují platby svých členů v elektronické online databázi. Do kolonek v menu "účtárna" 

hospodář složky dopíše letopočet 2013 a sumu u členů, kteří již mají zaplaceno jak u příspěvku kmenového tak 

pobočkového/sekčního. 

 

15. Členský průkaz ČAS 

VV schválil podobu průkazu na rok 2013, kterou navrhl Aleš Majer. Hlavním motivem bude kometa, protože v 

roce 2013 se očekávají dvě jasné komety. Zahraniční autor fotografie komety John White s použitím na průkazu 

ČAS souhlasí. 
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16. Záznamy přednášek ČAS 

VV diskutoval zakoupení video a audio techniky na natáčení významných akcí ČAS a složek ČAS. Záznamy by 

se zveřejňovaly na metatv.cz nebo youtube. Velký význam to má z historického hlediska, především u záznamů 

předávání cen ČAS a laureátských přednášek. Sobotka a Slezák zjistí finanční nákladnost nákupu. 

 

17. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jan Benáček (Amatérská prohlídka oblohy), Vojtěch Gondžala (Amatérská 

prohlídka oblohy), Romana Grossová (Amatérská prohlídka oblohy), Tomáš Kohoutek (Amatérská prohlídka 

oblohy), Zdeněk Polanský (Amatérská prohlídka oblohy), Jan Polster (Amatérská prohlídka oblohy), Tereza 

Skalická (Amatérská prohlídka oblohy), Petr Středa (Sekce pro děti a mládež), Pavel Váňa (Amatérská prohlídka 

oblohy). 

 

 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 12. prosince 2012 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 

13:00. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


