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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 9. ledna 2016 od 16:00 

v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Vladislav Slezák, Lenka Soumarová, Pavel Suchan, Jan 

Vondrák. Omluveni: Miloš Podařil, Petr Sobotka. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško. Omluvena: Eva 

Marková.  

 

 

1. Astro.cz 

Honzík informuje vedení složek prostřednictvím mailové konference vedcas o možnostech a vhodnosti 

publikace akcí na astro.cz. Jednotlivé pobočky a sekce delegují zástupce do redakce astro.cz. Činnost astro.cz 

bude koordinovat pracovní skupina ve složení Gembec, Horálek, Mokrý (za redakci) a Bělík, Slezák (za VV 

ČAS). Aktivita složek na astro.cz bude zohledněna při rozdělování dotací. Návrh kritérií platných od 1. 1. 2017 

připraví Honzík, prezentován bude na velkém setkání složek dne 16. 4. 2016. VV bude prosazovat vyšší 

integraci členské základny do aktivit astro.cz. Natočit video jako návod pro obsluhu redakčního systému, které 

bude součástí manuálu na obsluhu systému. Smlouva o podpoře astro.cz ze strany Hvězdárny a planetária v 

Brně. Dřevěný bude konzultovat text smlouvy s účetní, Suchan povede další jednání s HaP Brno. K podpisu co 

nejdříve. 

 

2. Hospodaření ČAS 2015, výhled 2016 

Návrh rozpočtu k připomínkám obdržel VV elektronicky před setkáním složek. Proběhla diskuze. V roce 2016 

budou dovybrány příspěvky kolektivních členů za rok 2015. 

 

3. Organizace EWASS 2017 

Vondrák informoval o stavu příprav konference na přelomu června a července 2017 v Praze. Ve stadiu 

schvalování je složení EWASS Hosting Committee (ve kterém má ČAS tři zástupce, Scientific Organizing 

Committee a místo konání (blíže viz Zápis ze setkání složek 9. 1.). 

 

4. Noc vědců 

V. Slezák informoval o současném stavu. Přihláška na tento rok byla národnímu koordinátorovi (Techmánia) 

odeslána. Informace o financování budou k dispozici v březnu. 

 

5. 100 let ČAS 

Byl zřízen organizační výbor (25 členů) a jeho užší řídící výbor (10 členů). Předsedou je Jiří Grygar. První 

setkání řídícího výboru je svoláno na 18. 1. 2016. Hospodář ČAS požaduje určení styčného člena řídícího výboru 

100 let ČAS pro finanční záležitosti. Oslovit členskou základnu s nabídkou možnosti sponzoringu. Suchan 

povede jednání s RVS o případné mimořádné dotaci. 

 

6. Revize smluv o kolektivním členství 

Honzík informoval o aktuálním stavu smluv. 

 

7. MOTO po zrušení HaP Plzeň 

Honzík informoval o aktuálním vývoji ohledně HaP Plzeň. HaP Plzeň zaniká ke 30. 6. 2016. Pak pravděpodobně 

přejde pod Hvězdárnu Rokycany. Honzík zajistí formální doplněk memoranda vzniklé Manětínské oblasti tmavé 

oblohy, kde bude zaznamenána změna formální organizace a zároveň pověření plzeňského pracoviště ke 

spolupráci v MOTO. 

 

8. Kontrola dotace RVS. 

Kontrola účetnictví ČAS ze strany Kontrolního odboru Akademie věd proběhla v listopadu 2015 bez 

připomínek. VV děkuje účetní Daně Kopanicové a hospodáři Radku Dřevěnému a tajemníkovi Petru Sobotkovi 

za přípravu a bezproblémový průběh. 

 

9. Podpora knihy ČAM 

Na základě závazné objednávky ČAS knihu vydá v neziskovém režimu Slovenská ústredná hvezdáreň v 

Hurbanově. Objednán je tisk za celkem 75 000 Kč (15 000 Kč je sponzorských - Zdeněk Bardon). Budou 

přiobjednány další výtisky dle objednávek (Západočeská pobočka, VV ČAS na reprezentaci při 100 letech ČAS, 
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Asociace hvězdáren a planetárií) - zajistí Suchan. Formální jednání zajišťuje Suchan, technickou a autorskou 

korekturu zajišťuje Zdeněk Bardon.   

 

10. Ceny ČAS 

Probíhají podle plánu. Bělík připraví pro Vondráka podklady pro výzvu na nominace na cenu Zdeňka Kvíze. 

 

11. Keplerovo muzeum 

V lednu by mělo být k dispozici rozhodnutí o výsledcích grantového řízení. Další jednání s Magistrátem povede 

Vondrák. 

 

12. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Antonín Dvořák (Kosmologická sekce), Martin Feruga (Amatérská prohlídka 

oblohy), Stanislav Chlup (Amatérská prohlídka oblohy), Monika Jankovská (Sluneční sekce), Jan Katzer 

(Astronomická společnost Most), Lubor Kazík (Přístrojová a optická sekce), David Passler (Pražská pobočka), 

Tomáš Pekárek (Západočeská pobočka), Michal Polák (Astronautická sekce), Oto Sládek (Přístrojová a optická 

sekce), Miroslav Smolka (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Martin Tylšar (Amatérská prohlídka oblohy), 

Luboš Valenta (Valašská astronomická společnost), Josef Vrba (Pobočka Vysočina). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 9. března 2013 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Kožuško, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


