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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 30. října 2015 od 10:00 

v sídle Znojemské astronomické společnosti. 
 

 
Přítomni: Radek Dřevěný, Petr Sobotka, Pavel Suchan, Lenka Soumarová, Jan Vondrák. Omluveni: Marcel 

Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák. Revizoři: Martin Černický. Omluveni: Jan Kožuško, Eva 

Marková. Host: Jakub Rozehnal. 

 

 

1. Astro.cz 

ČAS jedná s Hvězdárnou a planetáriem v Brně o podpoře astro.cz HaP Brno nabízí finanční podporu astro.cz 

v průměrné výši 4000 Kč měsíčně za poskytování prostoru pro prezentaci programu a akcí HaP Brno. Dalším 

jednáním o technických detailech VV pověřil Karla Mokrého. VV odsouhlasil poskytování měsíční finanční 

odměny šéfredaktorovi astro.cz. Výše bude upřesněna později. 

 

2. Hospodaření ČAS 

Sobotka odevzdal žádost o dotaci Radě vědeckých společností pro rok 2016 v celkové výši 430 000 Kč pro tři 

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

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

Na základě jednání ve VV RVS (Suchan) se předpokládá podání žádosti o mimořádný příspěvek RVS na rok 

2017 ke 100 letům ČAS. Kontrolní odbor Akademie věd vyzval ČAS k předložení účetnictví za rok 2014 

týkající se dotace RVS. Originální účetní doklady předá účetní Kopanicová 4. 11. 

 

3. Organizace EWASS 2017 

Za účasti Bělíka, Sobotky a Vondráka zasedal 22. září LOC konference EWASS. ČAS navrhuje, aby na konci 

EWASS proběhla přednáška o historii ČAS. Vondrák projedná s předsedou LOC J. Paloušem a poté 

osloví Alenu Hadravovou. Na přednášku by členové ČAS měli mít vstup zdarma. 

 

4. 100 let ČAS 

Vznikl organizační výbor čítající asi 25 členů zahrnující zástupce mnoha astronomických organizací. Ti, kteří 

v ní ještě nejsou, budou přidáni do existující mailové konference „vedcas“. Užší výbor pracuje v počtu 10 osob. 

Předsedou je Jiří Grygar. Rozehnal navrhuje speciální titulní stranu hvězdářské ročenky 2017. Štefánikova 

hvězdárna v květnu 2017 uspořádá Den otevřených dveří k připomenutí otevření Štefánikovy hvězdárny pro 

veřejnost.  100 let připomene i členská průkazka ČAS. Dřevěný navrhuje vytvoření jednotné powerpointové 

prezentace ke 100 letům ČAS, která by se promítala před každou přednáškou. Suchan navrhuje vytvoření 

krátkého videa ke 100 let ČAS. Obojí bude předem distribuováno pro použití při jednotlivých akcích 2017. 

Sobotka navrhuje změnit titulní stranu astro.cz pro rok 2017. Tyto a další návrhy vzešlé z VV ČAS předá výboru 

pro 100 let ČAS Suchan. Suchan navštíví zasedání VV RVS, aby RVS informoval o přípravách 100 let ČAS. 

 

5. Podpora knihy ČAM 

ČAS má dvě nabídky na vydání knihy, Slovenskou ústřední hvězdárnu Hurbanovo a nakladatelství Albatros, VV 

vybere výhodnější nabídku. Jednáním s Albatrosem pověřen Slezák, se Slovenskou ústrednou hvezdárňou 

Hurbanovo Suchan. 

 

7. Ceny ČAS 

Kopalova přednáška bude pronesena 5. 12. na Dni s Astropisem ve 13:15. Přednese ji Petr Pravec 

z Astronomického ústavu AV ČR. 18. prosince v 17 hod bude předána Nušlova cena na Akademii věd, Národní 

3, místnost 206. V roce 2016 bude předána Kvízova cena. VV vyzývá členy ČAS k odeslání návrhů laureátů 

nejpozději k 31. 12. 2015. 

 

8. Malé setkání složek ČAS 

Proběhne tradičně v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na Spořilově v sobotu 9. ledna 2016. Na setkání 

složky odevzdají originální doklady účetnictví roku 2015, budou podepisovány smlouvy a důležité dokumenty 

na rok 2016, a další obvyklé formální náležitosti, k nimž je nutná přítomnost hospodářů složek. Na setkání 

proběhne také utváření programu oslav a akcí pro veřejnost ke 100 letům ČAS. 
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9. Velké setkání složek ČAS 

Uskuteční se předběžně v termínu 16. 4. 2016. Vondrák osloví ředitele Astronomického ústavu AV ČR  

Vladimíra Karase, zda by se mohlo setkání konat v Ondřejově. Setkání bude mít odlišný charakter od minulých, 

složky budou prezentovat své plánované akce na rok 2017 v rámci 100 let ČAS. 

 

10. Evropská astronomická společnost 

VV rozhodl o účasti Vondráka na tradičním zasedání EAS ve Švýcarsku v Rolle v lednu 2016. 

 

11. Přijmutí nových členů 

Jakub Kolář (Amatérská prohlídka oblohy). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude určen později. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


