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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 17. září 2014 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 

 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 

Suchan, Jan Vondrák. Omluven: Vladislav Slezák. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. Host: 

Martin Mašek. 

 

 

1. Astro.cz 

VV diskutoval o převodu astro.cz do nového redakčního systému, jehož konec je stále v nedohlednu. Celý 

projekt začal už před 3 roky a dlouhodobě se potýká s personálním nedostatkem. VV doporučuje svolat 

workshop, kde by dobrovolníci pomohli s tvorbou obsahu webu, bude jim hrazena cesta a ubytování. S Mokrým 

projedná Suchan. VV bude hledat jiný způsob chodu astro.cz, založený na grantových dotacích, které umožní 

platit stálé zaměstnance. Dřevěný projedná s účetní možnosti čerpání grantů. Kožuško osloví bývalé řešitele 

Astronomické olympiády, zda by s astro.cz pomohli. 

 

2. Rozšíření služeb astro-forum.cz 

VV obdržel žádost zakladatele astro-fora Jana Zábranského o poskytnutí diskového prostoru pro uživatele 

Astronomické fóra. V praxi by to znamenalo umožnit uživatelům nahrávání souborů, např. obrázků, přímo na 

server ČAS. VV souhlasí pod podmínkou smluvního vyjasnění odpovědnosti za obsah mezi provozovatelem 

astro-fora a ČAS. Všichni registrovaní účastníci budou muset souhlasit s podmínkami. 

 

3. Hospodaření a rozpočet ČAS 2015 

Všechny bankovní operace provádí místo účetní Dřevěný, z důvodu úspory financí a větší operativnosti. VV 

očekává, že struktura rozpočtu ČAS na rok 2015 bude velmi podobná roku 2014. Opět je počítáno se zvýšeným 

výdajem na astro.cz. Složky obdrží od ČAS celkem 185 000 Kč, 15 000 Kč bude věnováno na vítězný projekt 

složek. V roce 2013 z tohoto projektu bylo financováno datové úložiště iniciované Jihočeskou pobočkou, v roce 

2014 zvítězilo sledování světelného znečištění v Manětínské oblasti tmavé oblohy.  

 

4. Žádost o dotaci na rok 2015 

Z dotace Rady vědeckých společností při Akademii věd bude ČAS žádat na tři projekty (jako v minulém roce): 

Odborná a pozorovací činnost v oboru astronomie a souvisejících oborech, Odborné periodikum Kosmické 

rozhledy, Popularizace astronomie a souvisejících oborů, prezentace výsledků vědeckého výzkumu. Celková 

výše žádosti bude 427 000 Kč. Žádost zpracuje Sobotka, termín odevzdání na RVS je 10. 10. 

 

5. Členské příspěvky 2015 
VV rozhodl ponechat minimální výši členských příspěvků na rok 2015 ve stejné výši, jako v roce 2014, tj. 

základní 400 Kč, nevýdělečně činní 300 Kč, zahraniční členové 600 Kč. Důležité upozornění pro členy ze 

Slovenska – díky přechodu k Fio bance mohou platit členské příspěvky přímo v eurech bez poplatku – za číslo 

účtu své kmenové složky jen napíší jiný kód banky místo 2010 to bude 8330. VV pro kolegy ze Slovenska 

stanovil minimální výši členských příspěvků na 16 Eur (základní), 12 Eur (zvýhodněný). VV rozhodl, že výše 

mimořádných členských příspěvků nesmí přesáhnout 10 000 Kč. 

 

6. Ceny ČAS 

Littera Astronomica za rok 2014 bude předána 17. října na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v 18:00. Libor 

Lenža se se svým nakladatelstvím Aldebaran letos nemůže osobně zúčastnit, přesto na stánku ČAS budou k 

zakoupení některé knižní tituly. O stánek ČAS se postará Pobočka Vysočina. Po celou dobu veletrhu budou před 

kulturním domem Ostrov astronomické dalekohledy Pobočky Vysočina a Jihlavské astronomické společnosti. 

VV diskutoval novou koncepci ceny Litrera Astronomica. Kopalova přednáška za rok 2014 bude pronesena 

tradičně na Dni s Astropisem 29. listopadu. Nušlova cena pro rok 2014 bude předána patrně v druhém 

prosincovém týdnu. 

 

7. Kopalova Litomyšl 

ČAS pořádala řadu akcí u příležitostí 100 let narození světově proslulého astronoma Zdeňka Kopala v Litomyšli. 

VV děkuje zejména Suchanovi a Grygarovi. 
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8. Přehled smluv ČAS 

Na žádost revizní komise vypracoval Sobotka seznam platných smluv ČAS, který poslouží ke snazšímu hlídání 

závazků.  

 

9. Spolupráce s Asociací hvězdáren a planetárií 

ČAS poskytla na žádost AHaP prostor této organizaci na svém serveru v Ondřejově. Vzájemná spolupráce bude 

pokračovat. 

 

10. Noc vědců 2014 

26. 9. proběhne Noc vědců. Astronomickou část se podařilo zorganizovat na 29 místech ČR. Společným 

propagačním předmětem od Techmánie jsou svítící náramky. ČAS dala tisknout 3000 letáčků a společně 

s náramky byly odeslány na všechna místa konání akce. VV připomíná, že na akci nelze vybírat vstupné. 

Informace o Noci vědců 2014 jsou na  http://www.astro.cz/akce/noc_vedcu/2014/ Pro Noc vědců se podařilo 

skupině mladých astronomů (Mašek, Kondziolka, Hudcová) získat dotaci firmy Vodafone 50 000 Kč, dalších 

50 000 získali od drobnějších sponzorů na internetu. Díky tomu bude moci být podpořena Noc vědců i finančně 

na 11 místech republiky, která o to požádala. VV mladým nadšencům děkuje a vyzývá další členy ČAS nebo 

skupiny ČAS k podobným aktivitám. 

 

11. Manětínská oblast tmavé oblohy 

15. září byla slavnostně vyhlášena v pořadí 3. a zároveň největší oblast tmavé oblohy v ČR. Zainteresováno je 15 

subjektů – 10 obcí a 5 institucí. VV děkuje Západočeské pobočce, která je koordinátorem. Záštitu na MOTO 

převzala ČAS, za ČAS podepsal memorandum Grygar. Honzík zajistí propagaci MOTO v rubrice ČAS 

v Astropisu. 

 

12. Předání majetku zrušené Historické sekce  

Po mnoha urgencích vrátila 11. 6. Alena Šolcová (do 12. 12. 2013 předsedkyně Historické sekce ČAS) 

historické materiály zaniklé brněnské pobočky, které měla v zápůjčce od 1. 9. 2008 za účelem badatelské 

činnosti. Materiály v místě bydliště A. Šolcové vyzvedli Kožuško a Slezák. Knihy v celkové hodnotě 5000 Kč 

zakoupené z interní dotace na činnost Historické sekce A. Šolcová nevrátila s tím, že tyto knihy jsou spotřební 

materiál a již byly spotřebovány. 

 

15. 100 let ČAS 

VV diskutoval náměty akcí spojených s oslavami 100 let ČAS. Sobotka navrhuje zahájit oslavy velkou akcí na 

Staroměstském náměstí v Praze „100 dalekohledů za 100 let ČAS“. Sjeli by se instituce i amatéři z celé ČR 

s dalekohledy – pozorování Slunce, večer hvězd. Akce by se konala 31. srpna 2017, tedy 100 dní před 100. 

výročím založení ČAS. Poté by se postupně na 100 místech v ČR štafetově (každý den někde jinde) provádělo 

pozorování dalekohledem pro veřejnost. VV se záměrem předběžně souhlasí. 100 let ČAS bude také tématem 

k diskuzi na setkání složek ČAS v lednu a dubnu.  

 

16. Personální změny v Astronomické olympiádě 

VV schválil personální změnu: Jana Rejlová z Fakulty Pedagogické ZČU a 15. ZŠ Plzeň nahradila v komisi pro 

kategorii GH Astronomické olympiády Tomáše Proseckého. 

 

17. Volby vedení RVS 

VV ČAS obdržel výzvu RVS pro nominaci kandidátů do Výkonného výboru RVS do 1. října. VV bude za ČAS 

nominovat Evu Markovou, Marková souhlasí. Návrh RVS podá Vondrák. 

 

18. Keplerovo muzeum 
Ke dni 31. 12. 2014 končí smlouva o nájmu s majitelkou nemovitosti Jitkou Steinwaldovou a o provozování 

muzea s Agenturou ProVás zastoupenou Vojtěchem Sedláčkem. Jednáním o prodloužení smluv pověřen 

Vondrák.  

 

19. Ruční papíry 

Zásoby ručního papíru, na který ČAS tiskne diplomy udílených cen, se ztenčují. Sobotka poptá v ruční papírně 

Velké Losiny cenu za 300 a 500 ks. 

 

http://www.astro.cz/akce/noc_vedcu/2014/
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20. Směrnice ČAS 

Revizní komise připravila podklady pro Směrnici o inventarizaci majetku ČAS. Ve spolupráci s účetní dopracuje 

Dřevěný. 

 

21. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Vladimír Bulíř (Klub astronomů Liberecka), Jan Došek (Pražská pobočka), 

Pavla Jaklová (Sekce pro děti a mládež), Jan May (Kosmologická sekce), Ladislav Šilhán (Klub astronomů 

Liberecka), David Štegner (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jana Vydrová (Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 19. listopadu 2014 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


