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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 4. června 2014 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 

 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan, Jan 

Vondrák. Omluveni: Lumír Honzík, Miloš Podařil. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. 

 

 

1. Astro.cz 

VV projednal zprávu K. Mokrého o stavu převodu astro.cz do nového redakčního systému. Slezák osloví L. 

Bráta a domluví termín přesunu stránek var2.astro.cz a členské databáze, které jako poslední fungují na starém 

serveru ČAS. VV opakovaně hledá další dobrovolníky, kteří pomohou s přípravou nového webu a autory článků 

s astronomickou tématikou. Suchan osloví hvězdárny s nabídkou spolupráce a prezentace na astro.cz. VV 

rozhodl, že firmě WebConsult uhradí v roce 2014 práce na astro.cz v celkové výši 70 000 Kč a v roce 2015 

90 000 Kč. VV bude hledat cesty jak udržet dlouhodobě financování astro.cz, např. přes některý grantový 

systém. Strukturu astro.cz v části Společnost navrhnou Sobotka a Černický. VV děkuje všem, kteří připravují 

nové astro.cz, především K. Mokrému a M. Gembecovi.  

 

2. Keplerovo muzeum 
ČAS byla úspěšná při podání nové žádosti, podané Magistrátu hl. města Prahy na provoz Keplerova muzea 

v roce 2014 z programu Partnerství. ČAS obdrží 150 000 Kč. Částka pokryje nájem a služby na rok 2014, 

fakturu agentury ProVás za provoz (27 000 Kč), zbylá suma cca 33 000 Kč poslouží k propagaci muzea.  

 

3. Hospodaření a rozpočet ČAS 2014 

Dne 4. 6. (den jednání VV) započala kontrola účetnictví ČAS v části dotace MŠMT Astronomické olympiádě za 

roky 2012 a 2013 Finančním úřadem. Výsledek tedy zatím není znám. Suchan osloví L. Kohoutka, zda by částku 

věnovanou na neuskutečněný projekt robotického dalekohledu ČAS, věnoval na rozvoj astro.cz. Z nedostatku 

finančních prostředků přijal VV ČAS následující úsporná opatření – snížil dotaci na soutěž složek o projekt 

z 20 000 Kč na 15 000 Kč, snížil honorář tajemníkovi o 26 000 Kč ročně. VV schválil rozpočet ČAS s celkovým 

schodkem 8000 Kč. 

 

4. Ceny ČAS 

Na základě návrhu komise VV schválil laureáta Nušlovy ceny pro rok 2014 – laureáta informuje Vondrák. 

Kopalova přednáška za rok 2014 bude pronesena tradičně na Dni s Astropisem koncem listopadu – návrhy na 

laureáty lze zasílat do 30. června – výzvu na astro.cz zveřejní Podařil.  

 

5. Kopalova Litomyšl 

VV zve srdečně všechny zájemce na řadu akcí uspořádaných u příležitostí 100 let narození Prof. Zdeňka Kopala 

v Litomyšli. Bližší informace v předchozích zápisech a na astro.cz. Suchan prověří informování o akcích  

Kopalova Litomyšl na astro.cz. 

 

6. Neoprávněné zadržování majetku ČAS A. Šolcovou 

VV konstatuje, že ani po mnoha urgencích nepředalo vedení zrušené Historické sekce majetek ČAS spravovaný 

Historickou sekcí do rukou zástupců ČAS. Od zrušení sekce přitom uběhlo půl roku, času bylo dostatek. 

Kožuško a Slezák domluvili s doc. A. Šolcovou poslední možný termín předání na 11. 6. ve večerních hodinách. 

 

7. Lovci záhad v ČT 

ČAS byla požádána o převzetí záštity nad uvažovaným seriálem produkční společnosti Herafilm „Lovci 

astronomických záhad“ pro děti. VV požaduje před případným převzetím záštity bližší informace k seriálu. 

 

8. Společná hra pro návštěvníky hvězdáren 

Sobotka navrhl hru pro veřejnost – hrací karty pro návštěvníky hvězdáren. Princip: kdo během 2 let navštíví 

určité množství hvězdáren a splní na nich požadované úkoly, získá odměnu. Na hvězdárnách by provázeli 

astronomové v kostýmu např. Tychona Brahe, Keplera… VV v principu souhlasí. Nutno najít další dotační 

zdroj. Bělík pověřen jednáním s hvězdárnami a koordinací, Černický osloví J. Bártu (kontakt na firmu 

zprostředkovávající granty EU). 
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9. Noc vědců 2014 

Jak už bylo oznámeno dříve, letos proběhne tato akce v ČR kvůli chybě Techmánie Plzeň bez jediné koruny 

dotace EU. ČAS se přesto 26. 9. Noci vědců zúčastní a vyzývá instituce, které se účastnily v minulých letech, 

aby v tom pokračovaly z důvodu zachování kontinuity. Informace o Noci vědců 2014 jsou na  

http://www.astro.cz/akce/noc_vedcu/2014/  

 

10. 60 let hvězdárny Žebrák 

Slezák zve všechny členy ČAS na oslavy 60 let založení hvězdárny v Žebráku. Program začne 20. června už od 

15 hod pozorováním Slunce, hlavní program proběhne od 20:30. Více na http://www.astro.cz/kalendar/akce/611/  

 

11. Krajská kola Astronomické olympiády 

Kožuško a Soumarová zahájili jednáni s krajskými úřady o podporu spuštění krajských kol AO. Většinou se 

setkávají s pochopením, ale nepříliš velkými finančními možnostmi krajů. Sobotka navrhuje uspořádat část 

pražského kola v budově Českého rozhlasu, čímž by byla zajištěna velká publicita AO. Kožuško upozorňuje na 

nutnost zajištění srovnatelných podmínek pro účastníky ve všech krajích. VV hledá členy ČAS a pracovníky 

hvězdáren, kteří by byli ochotni uspořádat krajské kolo AO ve svém kraji. 

 

12. 100 let ČAS 

Vondrák osloví Skupinu pro historii astronomie ČAS a požádá o spolupráci na zajištění oslav 100 let ČAS v roce 

2017. ČAS uvažuje o vydání publikace o historii ČAS nebo např. pamětní mince. 

 

13. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Radek Lejsek (Sluneční sekce). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 17. září 2014 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV v Praze na Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

http://www.astro.cz/akce/noc_vedcu/2014/
http://www.astro.cz/kalendar/akce/611/

