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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 16. října 2013 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

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

Soumarová, Pavel Suchan, Jan Vondrák. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. Hosté: Martin 

Kákona (na body 5 a 6), Rostislav Štork (na bod 4). 

 

0. Kontrola zápisu ze 4. 9. 2013 

Úkoly, které trvají: Ceny ČAS: Slezák a Podařil poptají kalkulaci ceny pro výrobu plaket Nušlovy ceny. 

Členská evidence ČAS: L. Brát provede úpravy dle požadavků Revizní komise a VV. 

 

1. Účetnictví ČAS 

VV rozhodl, že ČAS nejpozději do konce roku uzavře svůj účet u ČSOB, kontaktem s bankou pověřen Sobotka. 

Všechny bankovní platby provádí účetní ve spolupráci s hospodářem. Vondrák navštíví v nejbližším možném 

termínu Fio banku a provede další nastavení a změny dle požadavků složek.  

 

2. Noc vědců 

Evropská Noc vědců proběhla 27. 9. Astronomický program se uskutečnil na 27 místech ČR. VV ČAS děkuje 

všem zúčastněným institucím. V rámci akce proběhla i soutěž s rozhlasovým vědeckým pořadem Meteor, kde 

hrál významnou úlohu čestný předseda ČAS Jiří Grygar. Bohužel došlo k problémům s distribucí společných 

propagačních předmětů na jednotlivá místa. Koordinátor V. Slezák měl také problém se získáváním včasných 

informací od organizátorů na jednotlivých místech. Některé subjekty byly nespokojeny s výší své dotace od 

ČAS, bohužel ČAS získala o třetinu nižší dotaci než v roce 2012. VV rozhodl o vytvoření webové stránky pro 

organizátory Noci vědců 2014, kde budou sdíleny všechny důležité informace, harmonogram, seznam 

propagačních materiálů  a kontaktní údaje. VV věří, že se tím podaří odstranit některé problémy v komunikaci. 

Tvorbou webové stránky byl pověřen Sobotka, spuštěna bude v březnu 2014. 

 

3. Žádost o dotaci 2014 

ČAS přijala žádosti o dotaci na rok 2014 od složek ČAS v celkové výši 278 000 Kč, což přibližně o 100 000 Kč 

převyšuje celkovou částku rozdělenou složkám v roce 2013. ČAS musí do 18. 10. podat žádost o dotaci u Rady 

vědeckých společností. Žádost vypracoval Sobotka, řešitelem bude nově místo Sobotky hospodář Dřevěný. VV 

žádost v celkové výši 415 000 Kč schválil, RVS zašle Sobotka. 

 

4. Pobočka Třebíč 

VV diskutoval s místopředsedou pobočky Rostislavem Štorkem problematickou situaci v pobočce, kde je 

předseda ve výkonu trestu a členská základna velmi pasivní. Nízká aktivita členů je bohužel dlouhodobá 

záležitost v řádu roků. Štork informoval, že do konce roku proběhnou v pobočce nové volby vedení, chybí však 

zájemci o kandidaturu. VV diskutoval myšlenku zániku pobočky Třebíč a vytvoření pobočky Vysočina se sídlem 

v Jihlavě, která by sdružovala členy z Třebíče, členy Jihlavské astronomické společnosti a Astronomického 

klubu Pelhřimov. VV pověřil Podařila diskuzí se všemi třemi subjekty. 

 

5. Jihočeská pobočka 

VV vyslechl prezentaci předsedy Jihočeské pobočky Martina Kákony o projektu radiového pozorování meteorů. 

Pro uskladnění dat VV rozhodl 4. 9. o vytvoření datového úložiště (viz předchozí zápis). Kákona navrhuje 

stanovení limitu pro uživatele, např. roční a celkový datový, a aby služba byla jen pro členy ČAS. VV se tím 

bude zabývat až po vzniku datového úložiště a zájmu o něj. VV rozhodl, že datové úložiště bude novou 

každoroční položkou rozpočtu. Kákona informoval o historických videozáznamech jihočeských astronomů, které 

má u sebe člen ČAS a kameraman Dalibor Glos. Po přepsání těchto záznamů do počítačové podoby navrhuje 

Kákona jejich uložení v datovém úložišti. Sobotka navrhuje spíše využití některého z profesionálních 

neplacených úložišť jako youtube, bude dořešeno později.  

 

6. Databáze členů 

Kákona požádal VV o úpravu v databázi členů, aby mohla pobočka hromadně exportovat všechna data o svých 

členech. VV pověří Luboše Bráta realizací. Soumarová žádá všechny složky, aby po výběru členských příspěvků 

zaslaly 15. 11. seznam členů, kteří na rok 2014 nezaplatili. Soumarová navrhuje přidat do členské databáze 

informaci o času provedení změny v zápisu (s L. Brátem probere Sobotka). 
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7. Keplerovo muzeum 

Podle zveřejněného návrhu Výboru pro kulturu nemá pro rok 2014 ČAS obdržet dotaci od Magistrátu hl. m. 

Prahy na provoz Keplerova muzea. Rada hl. m. Prahy bude o definitivním rozdělení dotací rozhodovat v 

lednu 2014. Suchan připraví návrh dopisu primátorovi s informací o naléhavosti řešení tohoto problému. 

Vondrák a Suchan sjednají v co nejkratší době schůzku jak s majitelkou nemovitosti, tak s Agenturou ProVás, 

která v muzeu zajišťuje provoz. ČAS má uzavřenou smlouvu až do konce roku 2014, ze které vyplývají finanční 

závazky ve výši minimálně 90 000 Kč. VV vyzývá členy ke hledání sponzorů či jiných způsobů, jak muzeum 

financovat. 

 

8. Ceny ČAS 

Cena Littera Astronomica bude předána na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 18. října Mgr. 

Pavlu Gabzdylovi za popularizaci astronomie, zejména Měsíce. Cenu předá za ČAS předseda Vondrák. 

Kopalova přednáška nebude pronesena na Dni s Astropisem, neboť laureát je dlouhodobě v zahraničí, 

pravděpodobným termínem je až leden 2014. Naopak na Dni s Astropisem 30. 11. bude předána Nušlova cena. 

 

9. Stížnost M. Šulce 

VV přijal stížnost Miroslava Šulce týkající se bodu 3 zápisu ze 4. 9. a zahájil její projednávání. 

 

10. Členská průkazka 

Aleš Majer z Klubu astronomů Liberecka vypracoval grafické návrhy průkazky na rok 2014. VV vybral 1. 

variantu s drobnými úpravami, dořeší Sobotka. 

 

11. Setkání složek 

VV rozhodl, že termínem tzv. malého setkání složek bude sobota 11. ledna 2014. Setkání proběhne za účasti VV 

ČAS, Revizní komise a účetní ČAS. Nutná je přítomnost hospodářů a předsedů všech složek, protože se budou 

diskutovat nová pravidla v účtování. V jarních měsících proběhne také velké setkání složek a kolektivních členů, 

termín a místo bude upřesněno později. 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 27. listopadu 2013 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


