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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 12. března 2014 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, Eva Marková. 

 

 

1. Astro.cz 

V prvním pololetí by mělo dojít ke zprovoznění nového webu astro.cz. Na kontrole textů pracuje Jaroslav 

Soumar. S převodem obsahu a databází významně pomáhá Karel Mokrý. VV hledá další dobrovolníky. VV 

rozhodl, že za další koordinaci prací na novém astro.cz bude zodpovědný Vladislav Slezák. Petr Horálek k 8. 

dubnu končí po pěti letech ve funkci šéfredaktora astro.cz. VV děkuje za jeho obětavou práci. Část práce P. 

Horálka bude vykonávat Martin Gembec, Suchan osloví tři vybrané lidi na funkci šéfredaktora, pokud nikdo 

z nich pozici nepřijme, vydá ČAS veřejnou výzvu. 

 

2. Keplerovo muzeum 
ČAS obdržela dary Agentury ProVás a pí Steinwaldové na provoz a nájemné Keplerova muzea v Praze pro rok 

2014. VV děkuje. 24. března proběhne schůzka s náměstkem primátora Prahy pro kulturu. Za ČAS se zúčastní 

Vondrák, Grygar a Suchan. 

 

3. Hospodaření a rozpočet ČAS 2014 

VV diskutoval nové vnitřní účetní směrnice ČAS, zejména část týkající se proplácení jízdného, kterou připravil 

hospodář Radek Dřevěný ve spolupráci s účetní. Po zapracování drobných změn schválí VV směrnici 

elektronickým hlasováním. VV diskutoval rozpočet ČAS, především nejasnou výši nákladů na účetní 

Kopanicovou a náklady na dokončení nového astro.cz. Rozpočet bude schválen v nejbližším možném termínu. 

 

4. Rozdělení dotace složkám 

VV schválil rozdělení dotace složkám ČAS v celkové výši 180 070 Kč. O přidělené dotaci bude vedení 

jednotlivých složek informovat Honzík. VV zároveň vyhlašuje, stejně jako v předchozím roce, soutěž pro 

všechny složky o nejlepší projekt (popularizace nebo odborná činnost) s dotací 20 000 Kč. 

 

5. Revize účetnictví ČAS 

11. února proběhla revize účetnictví ČAS za rok 2013 Revizní komisí ČAS za přítomnosti účetní ČAS. VV 

obdržel revizní zprávu. Revizní komise požaduje zlepšit evidenci majetku složek ČAS (Dřevěný), vypracovat 

seznam platných smluv (Sobotka). 

 

6. Ceny ČAS 

Kopalova přednáška za rok 2013 bude pronesena se zpožděním (laureát v zahraničí) 6. května 2014 v 18 hodin 

v budově Akademie věd v Praze, Národní 3. VV nechal vyrobit do zásoby dalších 10 plaket Nušlovy ceny. 

 

7. Velké setkání složek v Jihlavě 

Uskuteční se na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 12. dubna 2014 od 9:30 do 18:30. Hlavními tématy 

a programovým zaměřením setkání budou práce s talentovanou mládeží, vzdělávání a popularizace astronomie. 

Finančně zajišťuje PERUN. Registrace účastníků již byla dokončena. Na akci mohou přesto přijet všichni 

členové ČAS i bez přihlášení, pokud nebudou požadovat ubytování a stravu. O setkání je větší zájem než 

v minulých letech, očekává se 60 účastníků. 

 

8. Pobočka Vysočina 

Nová pobočka ČAS si zvolila své vedení v čele s předsedou Jakubem Hraníčkem a začala pořádat akce pro 

veřejnost ve svém kraji. Vondrák zřídil pro pobočku účet v bance. Pobočka zajišťuje setkání složek v Jihlavě. 

VV děkuje. 

 

9. Rok Artura Krause 

Petr Komárek z hvězdárny v Pardubicích požádal ČAS o spolupráci při akcích spojených s výročím 160 let 

narození barona Artura Krause, zakladatele první lidové hvězdárny v ČR a spoluzakladatele ČAS. Jednáním 

s Komárkem pověřen Bělík, ČAS se zúčastní závěrečného aktu v Pardubicích, v případě zájmu převezme nad 

oslavami záštitu. 
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10. Kopalova Litomyšl 

ČAS se podílí na několika akcích v rámci 100 let od narození významného rodáka z Litomyšle a profesora 

astronomie Zdeňka Kopala (viz předchozí zápisy). Nejbližší akce: v Praze 3. dubna tisková konference, 4. dubna 

pietní akt u hrobu na Slavíně. 

 

11. Zrušená Historická sekce 
Členové této sekce, kteří si ani po několikeré urgenci nezvolili jinou kmenovou složku, byli převedeni do místně 

nejbližší pobočky. Těm z nich, kteří ani po upomínce nezaplatí do nové kmenové pobočky pobočkové členské 

příspěvky, bude dle Stanov ukončeno členství v ČAS. Výbor zrušené Historické sekce přes opakované výzvy 

nesplnil body 7 a 8 článku 17 Jednacího a organizačního řádu ČAS a odmítá předat knihy zakoupené z dotace 

RVS a archivní materiály zrušené Brněnské pobočky, které byly sekci předány k prostudování. VV požaduje 

navrácení majetku ČAS do 10. dubna, poté zváží právní kroky. 

 

12. Nový kolektivní člen 

Po podpisu smlouvy se novým kolektivním členem ČAS stala Městská hvězdárna ve Slaném. 

 

13. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Michal Vávra (Západočeská pobočka). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je pátek 11. dubna 2014 v 19:00 v Jihlavě, Evžena Rošického 2684/6. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


